ومنحة األمان
دخان العنف ِ
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طيلــة نحــو قــرن مــن الزمــن حــاول حــكام االنظمــة
الديكتاتوريــة تثقيــف الشــعوب علــى أن احلصــول علــى شــيء
يتــم مقابــل شــيء آخر؛فكمــا اخلبــز والغِ نــى واملُلــك ،فــان
األمــان مــن هبــات الزعيــم والرئيــس مقابــل حتقيــق األمــان لــه
ولنظــام حكمــه ،كمــا أن العمــل والســكن وســائر االمتيــازات
وســبل العيــش الطبيعيــة مرهونــة بالــوالء واالنتمــاء لــه ،او
الســكوت عنه،وهكــذا؛ عاشــت الشــعوب فــي ظــل حيــاة
ميكانيكيــة؛ يومهــا يشــبه أمســها ،وتستنســخ أيامــ ًا
قادمــة ،فالطالــب فــي مدرســته واملوظــف فــي دائرتــه
احلكوميــة والعامــل فــي مصنعــه واملــزارع فــي
حقلــه ،والكاســب والتاجــر فــي االســواق.
ولكــن؛ مــا إن يســتيقظ الزعيــم علــى وعــي
النــاس بحقوقهــم وأنهــم كانــوا يعيشــون
وهــم األمــان واالســتقرار ،وأنهــم يريــدون
اإلصــاح والتغييــر نحــو األحســن ،حتــى وإن
كان مــن خــال املــرور بالقصــور الرئاســية،نراه
ينتقــم بإضــرام نــار العنــف فــي هــذا األمــان،
فــأي مطالبــة باحلريــة او املشــاركة احلقيقيــة باتخــاذ
القــرار (الدميقراطيــة) او توفيــر فــرص العمــل أو حتــى
حتســن مســتوى اخلدمــات ،جنــد اجلــواب ســريع ًا فــي رســالة
ـال جــد ًا وهــو فقــدان األمــان
عنيفــة ودمويــة ،بــأن الثمــن غـ ٍ
واالســتقرار ،إذ ليــس مــن قامــوس الســلطة  -علــى األغلــب -
مفــردة احلقــوق مبعــزل عــن مفــردة األمــان ،كمــا هــو املالحــظ
فــي الغــرب او الــدول املتقدمــة  -بعــض الشــيء  -دميقراطي ًا،
حيــث تطالــب الشــعوب هنــاك بتغييــرات وإصالحــات وهــي
تعيــش األمــن واالســتقرار ،وإن حصــل بعــض االضطــراب
فــي حياتهــا بفعــل «االرهــاب» فــان اصابــع االتهــام توجــه
فــور ًا الــى اخلــارج ،ومــن يريــدون «تغييــر منــط احليــاة» كمــا
حتــدث عــن هــذا ،معظــم زعمــاء الغــرب تعليق ـ ًا علــى أعمــال
القتــل التــي متارســها اجلماعــات املتطرفــة فــي بالدهــم ،والتي
تس ـتّرت بنظريــة «الدولــة اإلســامية».
ولتجنــب املشــاكل والدمــاء ،توصلــت بعــض الشــعوب الى

نتيجــة غريبــة بــأن :لنتخ ـ ّل عــن احلريــات السياســية ولنــدع
احلاكــم والزعيــم يفعــل مــا يشــاء ،حتــى نأمــن علــى أموالنــا
وبيوتنــا وأهلنــا وعملنــا! فمــا الــذي جنينــاه مــن ســقوط
الديكتاتوريــات وصعــود االحــزاب ،فقــد اســتبدلنا اجليــش
الواحــد باملليشــيات املســلحة ،واحلكومــة الواحــدة بحكومــات
متعــددة فــي الدولــة الواحــدة ،بفعــل «احملاصصــة»؟! فحتــى
االحــزاب او الرمــوز السياســية التــي كانــت يومــ ًا تناضــل
خلــف اســوار الســلطة والقصــور الرئاســية ،حملــت عــدوى
«الزعيــم املانــح» ،فباتــوا مانحــن ُجــددا لألمــان!
مــا نعرفــه مــن منظومتنــا الثقافيــة؛ أن األمــان  -كمــا
الصحــة البدنيــة  -نعمــة موهوبــة مــن اللــه  -تعالــى-
الــى االنســان ،وفــي الظــروف الطبيعيــة ،هــو الوحيــد
الــذي بامكانــه االحتفــاظ بهــذه النعمــة او التفريط
بهــا ،فــاذا ادرك هــذه احلقيقــة ،ســينتزع أهــم
ســاح مــن جعبــة الزعيــم والطاغيــة للتحكــم
مبقــدرات النــاس ،وهــذا اإلدراك ال يكــون
مــن جماعــة صغيــرة فــي حــي ســكني أو
مــن نخبــة متعلمــة ومثقفــة ،إمنــا مــن الغالبيــة
العظمــى مبــا حتصــر الزعيــم فــي زاويــة االقليــة
وتفقــده مصداقيتــه السياســية ومشــروعيته فــي
ممارســة أي نــوع مــن انــواع العنــف الــذي يــراه
مبــرر ًا حلفــظ األمــن واالســتقرار لالغلبيــة املســتفيدة مــن
هــذه املنحــة.
ان الفرصــة كبيــرة جــد ًا امــام الشــعوب للتخلّــص مــن
دخــان العنــف فــي الشــوارع واختــزال الطريــق نحــو احلريــة
واحلقــوق املشــروعة ،فــي وســم شــخصية احلاكــم الديكتاتور،
أو أي خلــل يحصــل فــي نظــام احلكــم ،بأنــه نــوع مــن
االخــال باألمــن واالســتقرار فــي مختلــف جوانــب احليــاة؛
مــن اخلدمــات الــى التعليــم واألســرة واملجتمــع ،الــى الصناعة
والزراعــة واالنتــاج ،وليــس انتهــا ًء مبؤسســات الدولــة.
وهــل الفســاد الــذي تشــهده بالدنــا؛ ســواء فــي الدوائــر
احلكوميــة أم فــي الســلوك االجتماعــي ،إال ســبب مــن اســباب
انعــدام األمــن واالســتقرار ،بحيــث ال يكــون املواطــن البســيط
آمنــ ًا علــى لقمــة عيشــه وعلــى كرامتــه إال بالكفــاح املريــر
والتنــازل عــن الكثيــر؟

المرجع و األمة
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المحافظة على
دماء الشهداء
ببناء عراق موحد
بال فساد وتمييز
قــال ســماحة املرجــع الدينــي آيــة اللــه
العظمــى الســيد محمــد تقــي املُد ّرســي -دام
ظلــه :-إن الشــعب العراقــي يقــدم انتصاراتــه
علــى اإلرهــاب هديــة للشــعوب احمل ّبــة للســام
واألمــن ،ولتكريــس قيــم العــدل والكرامــة فــي
األمــة ،فيمــا دعــا إلــى الوفــاء لدمــاء الشــهداء
واحملافظــة عليهــا بالقضــاء علــى الفســاد
اإلداري واملالــي فــي البلــد ونبــذ التمييــز.
وأضــاف ســماحته فــي بيــان لــه صــدر
منتصــف الشــهر اجلــاري« :إننــا نُحيــي أبطــال

القــوات املســلحة واحلشــد املقــدس ،وبــارك
اللــه فــي جهودهــم التــي ســوف تكــون منعطفــا
لتاريــخ شــعبن ًا ومفخــرة لألجيــال الواعــدة مــن
أبنائنــا» .وأكــد ســماحته« :إن الذين يشوشــون
علــى انتصاراتكــم يجــب عليهــم أن يشــكروا
اللــه قبــل غيرهــم ،ألن اإلرهــاب ضــرب بالدهــم
واعتــدى علــى أبنائهــم قبــل اآلخريــن».
وتابــع ســماحته بالقــول« :إن أعــداء
األمــة ال يريــدون لنــا أن نعيــش فــي ظــال
الوحــدة حيــاة الرفــاه والســام» .موضح ـ ًا إنّ

«العصبيــات اجلاهليــة وراء تلــك النظريــات
واملواقــف الالمســؤولة التــي جندهــا عنــد
البعــض جتــاه انتصــارات شــعبنا».
و دعــا ســماحة املرجــع املُد ّرســي فــي
البيــان ،إلــى احملافظــة علــى «دمــاء شــهدائنا
بالعمــل مــن أجــل مســتقبل العــراق املوحــد
ومــن دون التمييــز بــن طائفــة وأخــرى» .وقــال:
«إن علــى رأس أولوياتنــا بعــد النصــر هــو
القضــاء علــى الفســاد اإلداري وعلــى التمييــز
ومــن ثــم بنــاء وطــن النزاهــة والكفــاءة».

العراق لن يدخل في تحالفات مشبوهة يفرضها الخارج
أكــد ســماحة املرجــع املُد ّرســي -دام
ظلــه -أنّ الشــعب العراقــي لــن يدخــل فــي
حتالفــات وصفهــا بـــ «املشــبوهة» تُفــرض
مــن اخلــارج وتهــدف الــى زيــادة وتشــديد
الصراعــات اإلقليميــة.
وأضــاف ســماحته فــي أحــد بياناتــه
االســبوعية مطلــع الشــهر اجلــاري ،إن« :علــى
الذيــن يريــدون ان يتص ّيــدوا فــي امليــاه التــي
ع ّكرهــا اإلرهــاب ،أن يعلمــوا بــأن شــعبنا
ملتــزم بقيمــه الدينيــة وبثوابتــه الوطنيــة وســوف
يدافــع بــإذن اللــه عــن كرامتــه ومصاحلــه بــكل
إصــرار».
ودعــا ســماحته املســؤولني فــي العــراق
الــى «التعامــل بشــفافية مــع الشــعب العراقــي
فــي قضايــاه الكبــرى لكــي يبقــى الشــعب بعــد
اللــه ســبحانه وتعالــى ســندهم األقــوى».
كمــا دعــا املرجــع املُد ّرســي ،الــدول
الكبــرى الدائمــة العضويــة فــي مجلــس االمــن
الــى «املزيــد مــن الســعي مــن اجــل محاربــة
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علينا شكر نعمة الحرية وااللتزام بآداب الديمقراطية
أكــد ســماحة املرجــع املدرســي -دام
ظلــه -علــى أن «الســبيل الوحيــد للخــروج

ورأى املرجــع املدرســي أن «الســبيل

مــن ضيــق األزمــات ،هــو احلــوار ووضــع

الوحيــد للخــروج مــن ضيــق األزمــات

وفــي هــذا الســياق مــن حديثــه الــذي

خارطــة طريــق للتقــدم».

وضــع خارطــة طريــق للتقــدم حتــى يحصــل

ترافــق مــع االحــداث املؤســفة التــي تخللــت

اجلميــع علــى املزيــد مــن اخليــرات ويتحقــق

التظاهــرات فــي بغــداد اواســط الشــهر

التنافــس اإليجابــي علــى فعــل اخليــر».

املاضــي ،و أوقعــت عــدد ًا مــن الضحايــا،

وفــي جانــب مــن كلمــه لــه مبكتبــه فــي
كربــاء املقدســة أمــام حشــد مــن الوفــود

اإلرهــاب واحتــواء الصراعــات املســلحة وحــل
املشــاكل العامليــة األكثــر تعقيــد ًا».
وفــي هـــــذا الســـــياق عـــــ ّد ســماحته:
«ضعــف مجلــس األمــن فــي أداء مهامــه قــد
يــؤدي إلــى انهيــار بنيــان الســلم العاملــي»،
مشــير ًا إلــى أنــه (مجلــس األمــن الدولــي)

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٧ﺟﻤﺎدى اﺧﺮ  ١٤٣٨ﻫـ

ســوف يصبــح «أكثــر فاعليــة إذا التــزم بــروح
املواثيــق الدوليــة بعيــد ًا عــن مصالــح الــدول
الكبــرى او عــن التمييــز بــن القضايــا وعــن
النظــرة االنتقائيــة لألمــور» ،فيمــا دعــاه إلــى
إشــراك الــدول اإلقليميــة ذات التأثيــر فــي كل
قضيــة.

املســائل املختلفــة».

مــن احلقــوق ،ولكــن ليــس علــى حســاب
اآلخريــن وبالطــرق امللتويــة».

الزائــرة ،ذ ّكــر ســماحته مــن أســماهم بـــ

و أوضــح ســماحته إن« :نقــض العهــد

عــ ّد ســماحته أن التعــرض للمظاهــرات

«بعــض الذيــن يطالبــون أمريــكا بالتدخــل

وجتــاوز القانــون واالســتقواء باألجانــب

الســلمية و االعتــداء علــى املتظاهريــن،

فــي شــؤون العــراق مــرة أخــرى» ،بــأن

علــى إخــوان الوطــن ،وترديــد نغمــة

«أمــر غيــر مقبــول جملــة وتفصي ـ ًا» .لكنــه

ذلــك« :ال يزيدهــم إال خســارا ،والصحيــح

االســتقالل الناشــزة ،كل ذلــك يفســد عليهــم

اســتدرك بالقــول« :كمــا أن جتــاوز بعــض

هــو أن يلتــزم اجلميــع بالقانــون وأن

مــا هــم فيــه ،وينــذر بعــودة الديكتاتوريــة

املتظاهريــن احلــدود املرســومة لهــم هــو

يجعلــوا احلــوار وســيلة حلــل املشــاكل».

املقيتــة» ،وأضــاف« :إن بســاط العدل يســع

اآلخــر غيــر مقبــول ابــدا».

وأضــاف إن« :علينــا أن ال نســيء الظــن

اجلميــع وأن مركــب الظلــم َجمــوح ،وإنــه

وأهــاب ســماحته بالشــعب العراقــي

ببعضنــا بــل أن جنتهــد فــي احلــوار ليــل

يكبــو براكبــه قبــل اآلخريــن» ،مؤكــد ًا أن

والقــوى النافــذة والقيــادات السياســية

نهــار حتــى تقتــرب وجهــات النظــر ويتبــن

«مــن حــق كل شــخص وكل فئــة وكل طائفــة

بــأن يشــكروا ربهــم علــى نعمــة احلريــة وأن

اخليــط األبيــض مــن اخليــط األســود فــي

وكل قــوم الســعي اجلــاد مــن اجــل املزيــد

يلتزمــوا بــآداب الدميقراطيــة.
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المرجع و األمة
وأعــرب ســماحته عــن أملــه بــأن «يرتفــع
مســؤولو املنطقــة والعالــم إلــى مســتوى
تصديهــم لإلرهــاب الــذي أصبــح اليــوم اكبــر
خطــر علــى الســلم العاملــي ،وأن يتجــاوزوا
ولــو مرحليــ ًا -قضاياهــم اخلالفيــة للتفــرغلهــذه املشــكلة اخلطيــرة».
ودعــا ســماحته ،اإلدارة االمريكيــة

ً
خالل استقباله وفدا من وجهاء ناحية العلم بمحافظة صالح الدين

اجلديــدة ،إلــى التركيــز علــى محاربــة اإلرهــاب،
وعــدم االجنــرار وراء قــوى الضغــط الداخليــة،
واملدعومــة بالــدوالرات النفطيــة ،نحــو معركــة
أخــرى ،مؤكــد ًا ان هــذا االجنــرار ســوف
«يشــتت جهودهــا التــي مــن املفتــرض أن
تتركــز فــي محاربــة اإلرهــاب».
وفــي الشــأن احمللــي ،قــال املرجــع

املدرســي« :إن شــعبنا فــي العــراق ،والــذي
جاهــد وضحــى مــن أجــل حمايــة نفســه
والعالــم ســوف يبــادر باملزيــد مــن التضحيــة
مــن أجــل حتقيــق هدفــه العظيــم وهــو القضــاء
علــى القــوى الظالميــة» .وأضــاف ســماحته:
«املفــروض علــى دول العالــم أن تبــادر بالتعاون
مــع العــراق فــي هــذه املعركــة املصيريــة».

المرجع المدرسي يدعو الى مركز دراسات بإشراف
المرجعية إلحياء الصناعة والزراعة في العراق

المرجع المدرسي يدعو الى تجاوز الطائفية
والعودة الى الوحدة والتعايش
دعــا ســماحة املرجــع املدرســي -دام
ــي
ظلــه -إلــى مســار جديــد فــي العالــم مبن ٌ
علــى أســاس «النظــرة املعتدلــة للديــن» لتجــاوز
األزمــات.
جــاء ذلــك خــال اســتقباله فــي مكتبــه
مبدينــة كربــاء املقدســة ،وفــد ًا ضــم علمــاء
ووجهــاء ناحيــة العلــم فــي محافظــة صــاح
الديــن.
واســتهل ســماحته حديثــه مــع الوفــد
بالقــول« :إن كربــاء املقدســة مدينتكــم ،فمدينــة
االمــام احلســن ،عليــه الســام ،ليســت لطائفــة
دون أخــرى ،أو لبلــد دون آخــر» ،موضحــ ًا
إننــا «فــي العــراق ينبغــي علينــا جتــاوز
هــذه املرحلــة الصعبــة التــي منــر بهــا علــى

مختلــف املســتويات ونعــود بعــد القضــاء علــى
احلــركات املتطرفــة التكفيريــة التــي نواجههــا
عبــر جبهــات القتــال فــي الوقــت احلالــي ،إلــى
وحدتنــا ونعيــش معــ ًا فــي وئــام ومحبــة».
وأضاف سماحته إن :
«الطائفيــة ثــوب مت اســتيراده مــن اخلارج،
فالعراقيــون جميع ـ ًا علــى مــر التاريــخ ،كانــوا
يعيشــون فــي مــدن تضــم مختلــف القوميــات
واالعــراق والديانــات والطوائــف مــن الســنة
والشــيعة واملســيح والصابئــة وااليزديــن
وحتــى اليهــود».
كمــا أكــد ســماحته خــال حديثــه مــع
الوفــد الزائــر علــى ضــرورة العــودة إلــى
القــرآن الكــرمي ،وســيرة النبــي األكــرم ،صلــى

اللــه عليــه وآلــه وســلّم ،واســتثمار تاريخــه
احلافــل باإلجنــازات ،وقــال« :ال ميكــن ألحــد
مهمــا كان توجهــه الفكــري أن ينكــر أنــه
كانــت لإلســام صــوالت وجــوالت فــي البنــاء
احلضــاري واالجنــاز والتقــدم االنســاني»،
مؤكــد ًا؛ «أننــا ال ميكــن أن نتقبــل فكــرة أن
اإلســام غيــر قــادر فــي أيامنــا هــذه علــى
قيــادة العالــم نحــو النجــاة».
و رأى ســماحته أن األمــة اإلســامية
بحاجــة إلــى عــرض تاريخهــا علــى القــرآن
الكــرمي ألنــه «النبــع الصافــي» ال أن تعــود إلــى
التاريــخ وتبنــي تصــورات عــن اإلســام مــن
خــال احلــوادث التاريخيــة ،فالقــرآن هــو مــن
يفســر التاريــخ ال العكــس.

المرجع المدرسي:

وصــف ســماحة املرجــع املدرســي -دام
ظلــه -إن تصاعــد التوتــر بــن الواليــات
املتحــدة األمريكيــة و إيــران ،مفتعــل مــن
قبــل مــن أســماهم بـــ «دوائــر صهيونيــة» و
«دول مارقــة» .وحــ ّذر ســماحته ،فــي واحــد
مــن بياناتــه األســبوعية ،مــن افتعــال ازمــات
جديــدة فــي الشــرق األوســط «ألنهــا ســوف
توفــر فرصــة ذهبيــة للمتشــددين الذيــن بــدأوا
يترنحــون حتــت ضربــات موجعــة فــي العــراق

وســوريا ،الســتعادة قواهــم مــن جديــد».
وقــال ســماحته إن «القــوى اإلرهابيــة
فــي املنطقــة بــدأت باالنهيــار ،ولكــن الدوائــر
الصهيونيــة والــدول املارقــة املتعاونــة معهــم
لــن تستســلم ،بــل شــرعت فــي حياكــة مؤامــرة
خبيثــة بافتعــال أزمــات جديــدة فــي املنطقــة»،
عــا ّد ًا األزمــات السياســية أنهــا تأتــي «لصــرف
النظــر عــن خطــر اإلرهابيــن ،ومحاولــة منهــم
ملدهــم باملزيــد مــن الدعــم».

ُ
"دول مارقة" تشغل
العالم بالخالفات
السياسية لتتفرغ
لدعم اإلرهاب
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قــال ســماحة املرجــع املُد ّرســي -دام
ظلــه -إن النهــوض بواقــع العــراق ومســتقبله
بحاجــة الــى «خارطــة طريــق حضاريــة واعــدة
تُعــد وتُرســم مــن قبــل القيــادات الرشــيدة
وحتــت إشــراف مراجــع األمــة» ،وأن خارطــة
الطريــق للنهــوض احلضــاري هــذه فــي
العــراق تشــمل «التنميــة البشــرية والصناعيــة
والزراعيــة والتجاريــة».
وفــي جانــب مــن كلمــة لــه خــال اســتقباله
مبكتبــه فــي كربــاء املقدســة وفــود ًا مــن جهــات
سياســية واجتماعيــة ودينيــة ،طالــب ســماحته
بتأســيس «مركــز دراســات كبيــر يتعــاون فيــه
القــادة السياســيون واخلبــراء األكادمييــون
والقطــاع اخلــاص وحتــت إشــراف مراجــع

األمــة ميكنــه أن يرســم خارطــة الطريــق»،
واضــاف ســماحته أن «العــراق يحظــى
بعالقــات سياســية مميــزة ليــس فــي حــدود
الــدول اإلقليميــة وحســب بــل علــى مســتوى
العالــم أيضــا مبــا فيــه الــدول الكبــرى ويجــب
االنتفــاع مــن هــذه العالقــات للنهــوض ببالدنــا
فــي كافــة األبعــاد».
وفــي هــذا الســياق اوضــح املرجــع
املُد ّرســي إن «النهــوض احلضــاري فــي
العــراق ثمــن مناســب لدفــاع العراقيــن مبــا
ميلكــون عــن األمــن العاملــي فــي مواجهــة
إرهــاب املتشــددين العابــر للقــارات واألديــان
وكل احلــدود» ،و أشــار الــى أن «معانــاة
الشــعب العراقــي خــال عقــود ،توفــر لــه فرصــة

االنبعــاث لبنــاء حضارتــه التليــدة مــن جديــد».
وتابــع ســماحته بالقــول :ان «أرض
الرافديــن كانــت مهــد الرســاالت اإللهيــة
األولــى كمــا كانــت مهــد ًا للحضــارات البشــرية
وإن املآســي والتحديــات قــد تكــون رحــم والدة
حضــارات مجيــدة ،وإن إرهاصــات االنبعــاث
امليمــون ظاهــرة فــي أبنائنــا وفــي اله ّبــة
الوطنيــة الكبــرى حملاربــة اإلرهــاب ،وهــي
واحــدة مــن جتليــات النهضــة احلضاريــة
املأمولــة فــي العــراق» ،مشــدد ًا علــى اننــا
«خــال الســنة اجلديــدة ( )2017التــي
ترســم فيهــا اســتراتيجيات البلــد االقتصاديــة
وغيرهــا ،نحــن بحاجــة ماســة إلــى خارطــة
طريــق ترســم مــن قبــل القيــادات الرشــيدة».
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بصائــر
املســلمني وخاصتهــم ،كيــف أن النبــي،
صلّــى اللــه عليــه وآلــه ،وفــي اكثــر مــن
مناســبة حــن كان يقــرأ آيــة {يف بيـ ٍ
ـوت َأ ِذ َن
ُ
ـوت هــذه يــا
ـع }...يســألونهُّ :أي ُبيـ ٍ
اهللُ َأ ْن تُر َفـ َ
رســول اللــه؟ فــكان يشــير بيــده إلــى بيــت
فاطمــة ،عليهــا الســام.

لن تنهض

األسرة؛ الخندق األول

األمة إال
بتكريم
المرأة
إعداد :بشير عباس

نور اهلل الذي
شمل السماوات
واألرض،
يتجلى في
البيت المؤمن،
بمصباح في
مشكاة ،وهو
بيت فاطمة،
عليها السالم
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املصطفــى.
سالمة األسرة والدين من بركات الزهراء

ِ
ـم
{إِ َّن اللََّ ْ
اص َط َفــى َآ َد َم َونُوحـ ًا َو َآ َل إِ ْب َراهيـ َ
ِ
ِ
ــر َ
ان ع َ
َــى ا ْل َعا َلــنَ * ُذ ِّر َّيــ ًة َب ْع ُض َهــا
َو َآ َل ع ْم َ
ِ
ِ
ِمــ ْن َب ْع ٍ
يــم}( ،ســورة آل
ــض َواللَُّ َســم ٌ
يع عَل ٌ

عمــران .)33 :صــدق اللــه العلــي العظيــم.
ملــاذا اختــار اللــه  -تعالــى -هــؤالء الـــ
«آل»؟
هــل ألنهــم امتحنــوا فــي الدنيــا؟ كال؛
إمنــا اختارهــم لعلــم ســابق لــه ،كمــا اختــار
آل محمــد ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،مــن قبــل
لعلمــه ،وليــس مــن بعــد ،أو ألنهــم امتحنــوا
فــي هــذه الدنيــا ،وقــد ع ّبــر النبــي األكــرم
عــن هــذه احلقيقــة بصراحــة بالغــة ،وجعــل
أهــل بيتــه عــدل القــرآن ،حــن قــال« :إنــي
تــارك فيكــم الثقلــن ،كتــاب اللــه وعتــري
أهــل بيتــي» ،وهــذا احلديــث يكفــي ألن
يكــون البرهــان الســاطع علــى أن أهــل
البيــت ،عليهــم الســام ،وذريتهــم هــم الذيــن
حافظــوا علــى الديــن ،وعلــى رســالة جدهــم

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٧ﺟﻤﺎدى اﺧﺮ  ١٤٣٨ﻫـ

أقــول بصراحــة؛ إنــي أعتقــد؛ لــوال
فاطمــة الزهــراء ،عليهــا الســام ،ولــوال
ســيرتها وتاريخهــا املشــرق ،ولــوال مــا
تعلمــت نســاؤنا منهــا مــن الوفــاء والعفــاف
وخدمــة الديــن ،ملــا كنــا نــرى املســلمني
عامــة اآلن ،وبخاصــة أتبــاع أهــل البيــت،
بهــذه الدرجــة مــن التمســك بأصــول بنــاء
االســرة وبالعفــاف واحلجــاب وغيرهــا مــن
الفضائــل واألخــاق ،وعليــه؛ البــد أن نقــف
إجــا ًال لــكل نســائنا ،وكل أمهاتنــ ًا فقــد
أصبحــن اليــوم رمــز ًا للمقاومــة ورمــزا
لالســتقامة.
ونقــول ايضـ ًا :لــوال الصديقــة الزهــراء،
ومــن ربتهــن؛ كالصديقــة الصغــرى زينــب
العقيلــة ،ومــن تأثــرن بالصديقــة الزهــراء
مثــل؛ فضــة وأم البنــن وغيرهــن من النســاء
الفاضــات ،ملــا شــاهدنا هــذه الدرجــة مــن
االلتــزام فــي بنــاء األســرة الفاضلــة فــي
حياتنــا اليــوم.

فنحــن نشــكر نســاءنا وأمهاتنــا
املؤمنــات فــي كل مــكان ،وفــي العــراق
بشــكل خــاص ،ونقــول لهــن :بــارك اللــه
فيكــن ،وفــي أبنائكــن وبــارك اللــه فــي
جهودكــن ،ونحــن ننتظــر املزيــد ،ونريــد
أن تكــون فاطمــة الزهــراء ،محــور الســلوك
والتربيــة فــي بيوتنــا اكثــر فأكثــر ،فربنــا
ُــور
فــي ســورة النــور حــن يقــول{ :اللَُّ ن ُ
الســاو ِ
ات َواألَ ْر ِ
ض} ،ملــاذا ال يقــول إن
َّ َ َ
نــوره كالشــمس او القمــر ،بينمــا قــال:

ِ
ِ
ٍ ِ
{م َثـ ُـل ُنـ ِ ِ ِ
ـاح
ـاح ا ْل ْص َبـ ُ
يهــا م ْص َبـ ٌ
ـوره كَم ْش ـكَاة ف َ
َ
ِف زُ ج ٍ
ـب ُد ِّر ٌّي ُيو َقــدُ
اجـ ُة ك ََأ َّنَــا ك َْو َكـ ٌ
اجــة الزُّ َج َ
َ َ
ِ
ـج َر ٍة ُّم َب َار َكـ ٍـة}( ،ســورة النــور)25 :؟
مــن َشـ َ

جوابنــا :ان اآليــة التــي تليهــا تفســر ذلــك،
ٍ
حــن يقــول تعالــىِ :
ــوت َأ ِذ َن اللَُّ َأ ْن
{ف ُب ُي

تُر َفــع وي ْذك ِ
ــم ُه ُي َســ ِّب ُح َلــ ُه فِ َيهــا
َــر ف َ
ْ َ َُ
اس ُ
يهــا ْ
َ
بِا ْل ُغــدُ ِّو َو ْالَ َص ِ
ــال}( ،ســورة النــور،)26 :

فالشــمس والقمــر فــي الســماء وليســتا
فــي البيــت ،لكــن نــور اللــه الــذي شــمل
الســماوات واألرض ،يتجلــى فــي البيــت
املؤمــن ،مبصبــاح فــي مشــكاة ،وهــو بيــت
فاطمــة ،عليهــا الســام ،ولذلــك يــروي عامــة

وحديثنــا اآلن وبــكل صراحــة؛ أننــا
نعتقــد أن األســرة هــي اخلنــدق األول ،وهــي
منبــت الرجــال واألبطــال ،ومركــز الفضائــل،
إن أســرة كأســرة اإلمــام علــي وفاطمــة
واحلســنني ،عليهــم الســام ،يجــب علينــا
الســعي دائمـ ًا بــأن جنعــل هــذا القبــس مــن
النــور مــن هــذه املشــكاة واملصبــاح الــذي
أوقــده اللــه فــي بيــت فاطمــة ،جنعلــه فــي
بيوتنــا ،ونبحــث عــن كل صغيــرة وكبيرة ،في
تاريــخ الصديقــة الطاهــرة ،فكيــف نشــأت؟
وكيــف صلّــت؟ و كيــف ز ّكــت؟ وكيــف دعــت؟
كيــف عاشــت بالزهــد والتقــوى؟ وكيــف
اســتطاعت بســيرتها ،وبصــاة ليلهــا،
وبدعائهــا جليرانهــا ،وبعشــرات ممــا نقــرأه
ونســمعه مــن العلمــاء واخلطبــاء األفاضــل،
مــن فضائلهــا ومآثرهــا ،وكيــف ربــت
أبناءهــا وبناتهــا؟ بــل كيــف ر ّبــت فضــة،
وأمثــال فضــة ،علينــا أن نســتوحي مــن
كل ذلــك ،مــا ينيــر دربنــا وحياتنــا ويبنــي
عوائلنــا ويربــي أبناءنــا.
وأقــول ألخواتنــا :أنهــنّ يجــب أن
يدرســن كل هــذا ،ويكــون عندهــنّ طمــوح
وتطلــع كبيــر وعــال ،ال أن يكــون ه ّمنــا
الوحيــد أن يولــد لنــا مولــود ســالم بدنيــا،
فالســامة ليســت فقــط فــي اجلســم،
بــل أيضــ ًا فــي الــروح والعلــم والعقــل
واألخــاق ،فمــا فائــدة تعــب وتربيــة ولــد،
يكــون فــي الكبــر ،خادم ـ ًا للطغــاة ومطيع ـ ًا
ألهوائــه وشــهواته ،ثــم يكــون مصيــره الــى
النــار؟ إمنــا املهــم إعطــاء االهميــة الكبــرى
للتربيــة االخالقيــة والروحيــة للطفــل منــذ
اللحظــات االولــى النعقــاد النطفــة فــي رحــم
األم ،وليــس فقــط بعــد الــوالدة.
إذن؛ علــى الوالديــن أن يعكفــا علــى
تربيــة الطفــل منــذ اللحظــات األولــى
للــوالدة ،علــى تنشــئته وتربيتــه ،أال يقــول
احلديــث النبــوي الشــريف« :أطلبــوا العلــم
مــن املهــد الــى اللحــد»؟ مبعنــى أن ثمــة
امكانيــة وقــدرة لألبويــن بــأن يغذيــا الطفــل

بالعلــم وهــو فــي املهــد صبيــا ،وهكــذا عمــوم
املجتمــع ،قــادر علــى تــرك تأثيــرات أخــرى
علــى الطفــل ،ال أن نتــرك االطفــال للمؤثــرات
اخلارجيــة املشــبوهة القادمــة مــن شاشــة
التلفــاز وجهــاز الهاتــف النقــال وغيرهــا،
ممــا يحمــل لنــا مختلــف أنــواع املغريــات
واملرديــات ايضــ ًا ،مــن برامــج ترفيهيــة
وموســيقى بيــد أنهــا تخفــي آثــار ًا مســتقبلية
خطيــرة ومدمــرة ،ومــن هــذه املرديــات؛
املوســيقى التــي اعتقــد أنهــا تســهم بشــكل
كبيــرة فــي إضعــاف االعصــاب ومــن ثــم
يتحــول الــى نــوع مــن اإلدمــان ،وهــو نفســه
يجــر صاحبــه إلــى االدمــان علــى املخــدرات
وســائر املوبقــات التــي لــن تتمكــن مــن
ســلوك االنســان إال عندمــا يتحلــل بدنيــ ًا
ونفســي ًا وعقليــ ًا ،وغيــر ذلــك مــن الســلوك
اخلطيــر والســقوط فــي مهــاوي الرذائــل
وصــوال الــى حــاالت الضيــاع والعنــف
واالنتحــار.
ً
وكلمة للرجال أيضا

والــى جانــب كلمتنــا لألخــوات؛ البــد
أن تكــون لنــا كلمــة لألخــوة الرجــال ايضــا،
خصوص ـ ًا إلــى الشــباب احلديثــي الــزواج
او مــن هــم مقبلــون علــى الــزواج و تأســيس
أســرة جديــدة؛ فأقــول لهــم:
أيهــا األفاضــل !...يجــب أن ال نحقــ ّر
ونســتصغر املــرأة ،فاحتقــار املــرأة فــي
ســبب رئيــس حلقارتنــا ولضعفنــا
بالدنــا
ٌ
ولتخلفنــا ،ومــن الطبيعــي أن األمــة ال
تنهــض إال حينمــا تكــرم املــرأة ،فقــد اكــرم
اللــه  -تعالــى -واإلســام ايضـ ًا؛ االنســان
املــرأة ،وأعطــى لذلــك منوذجـ ًا ســامي ًا وهــي
فاطمــة الزهــراء ،عليهــا الســام.
لــذا نؤكــد علــى اننــا يجــب أن جنعــل
املــرأة شــريكة حياتنــا بــكل معنــى الكلمــة،
نتحــدث إليهــا بــكل احتــرام ،وفــي كل
شــؤوننا ،ونحترمهــا ومــن ثــم  -بحــول اللــه
وقوتــه  -نستشــيرها ،ثــم مــن قــال لكــم أن
املــرأة يجــب أن ال تستشــار؟! إن نصــف
حياتنــا علــى األقــل مشــتركة فــي حياتهــا،
فلنستشــرها فيمــا يرتبــط بهــا.
إن النظــام األســري ،يعــد أســاس
بنــاء حياتنــا ومجتمعنــا ،فلمــاذا أهملنــاه؟
وملــاذا تشــعبت وكثــرت الشــكاوى فــي
العوائــل وتفاقمــت األزمــات بــن الرجــل
وشــريكة حياتــه ألســباب تافهــة؟ فأيــن

التفكيــر املشــترك واالنســجام الــذي كان
يســود مجتمعنــا فــي ســالف األيــام؟ وأيــن
ذهبــت تلــك األســر التــي عاشــت مــع بعــض
لســبعني ســنة او أكثــر فــي حيــاة كلهــا
ود وتراحــم وانســجام ،بينمــا نالحــظ اآلن
شــيوع الطــاق بــن الــزوج و زوجتــه وبــكل
ســهولة.
إن احلــل نســتلهمه مــن حيــاة وبيــت
وأســرة الصديقــة الزهــراء واإلمــام علــي،
عليهمــا الســام ،وعالقتهمــا املتبادلــة
التــي ملؤهــا االحتــرام واملــودة والنضــج
واالنســجام ،فنجــد  -مثـ ًا -كيف أن االمام
عليــ ًا ،عليــه الســام ،يخاطــب الزهــراء،
عليهــا الســام ،بــكل تقديــر واحتــرام عظيم،
ثــم ال يولّــي وجهــه عنهــا عندمــا يخــرج مــن
البيــت بــل يخــرج القهقــري ،فلمــاذا ال
يســود هــذا النظــام فــي العالقــة األســرية
فــي الوقــت احلاضــر؟ لنــا أيضــ ًا؟ وإذن؛
البــد مــن احتــرام وتبجيــل املــرأة ،الســيما
اذا كانــت ُأمــ ًا و زوجــة ،فعندمــا حتتــرم
أوالدك ،وحتتــرم نفســك ،وحتتــرم تاريخــك،
عليــك أن حتتــرم زوجتــك ايضــ ًا.
نحــن نريــد  -بحــول اللــه وقوتــه -
تأســيس مجتمــع إســامي فاضــل ،ولــن
نؤســس هــذا املجتمــع إال علــى أســس
ثابتــة ودينيــة ،وأســاس املجتمــع اإلنســاني
الصحيــح هــي األســرة ،ونرجــو مــن
اخلطبــاء االفاضــل حــن يصعــد احدهــم
املنبــر ،ورمبــا يتكلــم ســاعة ،أن يتضمــن
خطابــه التنويــه والبحــث عــن جــذور
املشــاكل بغيــة معاجلاتهــا.
وألن اجلــذور التــي يجــب أن نعرفهــا
فــي التربيــة الصحيحــة ألبنائنــا وفــي بنــاء
أســرنا واملجتمــع هــي جــذور وحوافــز دينيــة
ســامية ،فإننــا مــع كل مــا نشــير اليــه مــن
وجــود ســلبيات ،فــإن فــي مجتمعنــا ايضــا
الكثيــر الكثيــر مــن ثمــار التربيــة الصاحلــة؛
مــن فضيلــة ومتســك بالديــن والشــعائر
احلســينية ،والــوالء ألهــل البيــت ،عليهــم
الســام.
وبــــذل وعطــاء فــي املجتمــع ،وجــذور
هــذه التربيــة الصاحلــة نلمســها اليــوم
ايضــا فــي النمــاذج مــن رجالنــا وشــبابنا
الذيــن تطوعــوا فــي احلشــد الشــعبي
ويحاربــون اإلرهــاب ،ونســبة كبيــرة مــن
هــذا الفضــل امنــا هــو مــن فضيلــة تربيــة
أمهاتهــم.
آذار | 2017

علينا أن
نستوحي من
بيت الزهراء،
عليها السالم،
ما ينير دربنا
وحياتنا ويبني
عوائلنا ويربي
أبناءنا
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وراء األخبار

وراء األخبار

في برنامج حواري:

ً
اليمن جرح نازف حاضر في قلوبنا دوما
كربالء المقدسة  -مجتبى التميمي

برنامــج حــواري مهــم ،اســتضاف منتــدى
القــرآن الكــرمي فــي كربــاء املقدســة ،اثنــن
مــن أبــرز الناشــطني فــي مجــال احلــراك
اجلماهيــري فــي اليمــن ،ومــن طلبــة حــوزة
اإلمــام القائــم  -عجــل اللــه فرجــه  -فــي
كربــاء املقدســة ،وهمــا؛ الشــيخ حيــدر،
والشــيخ مجتبــى ،ودار احلــوار حــول الوضــع
اإلنســاني املتفاقــم فــي اليمــن ،وآخــر
املســتجدات فــي ســاحة املواجهــة العســكرية،
وايضـ ًا؛ األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة التــي
يعيشــها الشــعب اليمنــي ،جــراء احلصــار
والقصــف اجلــوي الــذي تقــوده الســعودية
واملتحالفــون معهــا ،وانعــكاس ذلــك علــى مــا
يجــري فــي املنطقــة.
أدار اجللســة احلواريــة التــي حضرهــا
ثلّــة مــن الشــباب الرســالي واملتعلــم؛ الدكتــور
مجتبــى التميمــي.
بدايــ ًة؛ حتــدث الشــيخ مجتبــى عــن
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األوضــاع فــي بلــده ضمــن عــدة محــاور:
 -1اليمن تاريخي ًا وجغرافي ًا.
 -2العدوان على اليمن وأسبابه.
 -3عــرض مــا جــرى علــى اليمــن مــن
أوضــاع مأســاوية خــال العامــن املاضيــن.
 -4عــرض إيجابيــات احلــرب التــي تكــون
ناجتــة عــن اكتســاب جتــارب خــال التحديــات
والصعوبــات املريــرة فــي ظــل احلــرب.
وأجــاب ســماحة الشــيخ عــن التســاؤالت
حــول دور األحــداث عــام  2011علــى نشــوب
احلــرب والعــدوان الــذي قادتــه الســعودية
حتــت عنــوان« :التحالــف العربــي علــى اليمــن»،
وقــال :لقــد قامــت احلــرب علــى اليمــن بهــذه
الوحشــية لعــدة أســباب أهمهــا:
 -1املوقــع االســتراتيجي واجلغرافــي،
الــى جانــب الثــروة النفطيــة.
 -2صالبــة الشــعب اليمنــي وحتديــه
لــإرادات اخلارجيــة.
 -3إعــان دول إســامية مثــل ايــران
والعــراق ،التضامــن مــع الشــعب اليمنــي فــي
كفاحــه لنيــل حقوقــه وكرامتــه واســتقالله.

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٧ﺟﻤﺎدى اﺧﺮ  ١٤٣٨ﻫـ

وأضــاف الشــيخ مجتبــى :لقــد اســتخدمت
الســعودية جميــع وســائل الضغــط واالســتفزاز
فــي محاولــة مســتميتة إلخضــاع الشــعب
اليمنــي منهــا؛ العــدوان العســكري ،وفــي
مقدمتــه القصــف اجلــوي الوحشــي ،واحلصــار
االقتصــادي ،وهــو الــذي تــرك تأثيــر ًا كبيــر ًا
على الوضع املعيشــي للشــعب اليمني ،الســيما
عندمــا نُقــل البنــك املركــزي مــن العاصمــة
صنعــاء إلــى مدينــة عــدن فــي اجلنــوب.
وأضــاف الشــيخ مجتبــى موضح ـ ًا :بــأن
اليمــن حتكمــه القبائــل ،ولــذا قامــت الســعودية
بتقــدمي األمــوال والرواتــب الشــهرية لبعــض
زعمــاء القبائــل عمــ ًا باملقولــة املشــهورة:
«اشــبع كلبــك يتبعــك»
ثــم توجــه الدكتــور مجتبــى التميمــي
باحلــوار مــع الشــيخ حيــدر لتكملــة احلديــث
عــن الواقــع احلالــي لليمــن والوضــع اإلنســاني
وشــحة األدويــة وســوء
وانتشــار األمــراض
ّ
التغذيــة وغيرهــا.
ابتــدأ الشــيخ حيــدر حديثــه فــي قولــه -
تعالــىُ { :-أ ِذ َن لِ َّل ِذيــ َن ُي َقا َت ُل َ
ــم ُظ ِل ُمــوا
ــون بِ َأ َّنُ ْ

ِ
َــى ن ِ ِ
يــر}( ،ســورة احلــج:
ــم َل َقد ٌ
َصه ْ
َوإِ َّن اللََّ ع َ ٰ ْ
.)39
وقــال :إن أهميــة حديثنــا عــن اليمــن هــو
للعمــل باملســؤولية التــي ألقاهــا علينــا اإلســام
حيــث قــال رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه:
«إن مثــل املســلمني فــي توا ّدهــم وتراحمهــم
كمثــل اجلســد الواحــد إذا مــرض جــزء
مــن هــذا اجلســد تداعــى لــه ســائر اجلســد
بالســهر واحلمــى» ،إذن؛ يجــب أن ننظــر لألمــة
اإلســامية ،نظــرة شــمولية واحــدة ،بعيــد ًا عــن
احلزبيــة والفئويــة ،متطلعــن الــى نهضــة هــذه
األمــة وانتشــالها مــن الواقــع املتخلــف ،ومبــا
أن اليمــن جــز ٌء مــن األمــة اإلســامية ،فانــه
اليــوم يعانــي مــن الويــات ،بينمــا الضميــر
العاملــي م ّيــت! فأيــن املســؤولية اإلســامية؟!
واليمــن اليــوم يعمهــا الفقــر بســبب
السياســات الفاشــلة التــي اتخذهــا الرئيــس
الســابق علــي عبداللــه صالــح ،الــذي وصفــه
الشــيخ بالعميــل الســعودي ،رغــم كونــه فــي
حتالــف مــع احلوثيــن  -يقــول ســماحته -
ولكــن لتحقيــق مصلحتــه اخلاصــة ،ال مصلحــة
اليمــن.

وأشــار ســماحة الشــيخ حيــدر الــى أن
هنــاك إحصائيــة تقــول ان ضحايــا احلــرب مــن
املدنيــن فــي اليمــن ُيقــدر بواحــد وثالثــن ألفــا
مــا بــن قتيــل وجريــح ،أمــا القتلــى واجلرحــى
فــي اجلبهــات ،فــا وجــود ألرقــام دقيقــة
بشــأنهم.
وعــن قــرار نقــل البنــك املركــزي اليمنــي
الــى اجلنــوب ،قــال الشــيخ حيــدر:
إن هــذا القــرار أدى الــى إفقــار الشــعب
اليمنــي اكثــر ،فمنــذ نحــو خمســة أشــهر
واملواطــن اليمنــي لــم يســتلم راتبــه الشــهري
مــن املؤسســات احلكوميــة ،ممــا يهــدد الشــعب
اليمنــي باجلــوع.
مــن جانــب آخــر أشــار ســماحته إلــى أن
نتائــج هــذه احلــرب ،ليــس بالضــرورة أن تكــون
ســلبية كليـ ًة ،واستشــهد باآليــة القرآنيــة:
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ــون}( ،ســورة البقــرة .)216 :وأضــاف:

إن ظروفــا كهــذا رمبــا يكــون فيهــا اخليــر
الكثيــر ،فاليمنيــون اليــوم ،تعلمــوا بــل أخــذوا

عزتهــم وكرامتهــم التــي تعرضــت للمهانــة
بســبب العمالــة الســعودية ،وأصبحــوا أكثــر
شــجاعة ممــا كانــوا فــي الســابق واســتطاعوا
حتقيــق االســتقالل الكامــل ويظهــروا قوتهــم
وأصبحــت القضيــة هــي؛ مناهضــة االســتكبار
العاملــي وليــس فقــط العــدوان الســعودي
الوضيــع.
وفــي اخلتــام بــن ســماحة الشــيخ مجتبى؛
الواجــب جتــاه الشــعب اليمنــي فــي محنتــه مــن
قبــل جميــع املســلمني مــن خــال:
 -1التضامــن اإلعالمــي قنــوات ووســائل
تواصــل اجتماعــي وغيرهــا
 -2التضامــن احلقوقــي ،فرجــال القانــون
بإمكانهــم أداء دور مهــم لنقــل قضيــة الشــعب
اليمنــي املظلــوم الــى املنظمــات اإلنســانية
واحلقوقيــة فــي العالــم.
 -3ممارســة الضغــط السياســي علــى
احلكومــات التخــاذ املواقــف املطلوبــة للتضامــن
مــع الشــعب اليمنــي.
 -4التضامــن اإلنســاني مــن اجلميــع
بنشــر مظلوميــة الشــعب اليمنــي فــي كل
مــكان.

المالبس للنازحين وشحنة الدواء من مميزات
قافلة الشهيد النمر لدعم أبطال الحشد الشعبي
الموصل  -حسن الشمري

فــي كل قافلــة تنطلــق اســبوعي ًا مــن مدينــة
كربــاء املقدســة صــوب جبهــات القتــال،
هنالــك مت ّيــز وجديــد فــي الدعــم اللوجســتي
مــن مســتلزمات غذائيــة ودوائيــة وملبوســات
ومفروشــات ووقــود وغيرهــا.
ً
وفــي آخــر قافلــة انطلقــت مؤخــرا ،مــن
قوافــل الشــهيد النمــر ،حمــل اخليــرون مــن
ابنــاء مدينــة احلســن ،عليــه الســام ،اجلديــد
مــن املســاعدات ،ليــس فقــط ألبطــال احلشــد
الشــعبي وإمنــا لألخــوة النازحــن مــن املناطــق
الســاخنة بالقتــال.
وقــد توجهــت عــدة شــاحنات صغيــرة
حتمــل الدعــم اللوجســتي يــوم اجلمعــة -17
 ،2017-3الــى ثــاث مناطــق شــملت املراكــز
التاليــة:

 -1جبــال مكحــول ،قــوات أنصــار احلجــة
وأنصــار املرجعيــة الدينيــة.
 -2ناحيــة الكيــارة ،مستشــفى الشــهيد
علــي حســن.
 -3مدينــة املوصــل ،فرقــة العبــاس
القتاليــة ،وايضـ ًا النازحــن مــن مناطــق القتال.
ومــن أبــرز مــا م ّيــز هــذه القافلــة؛ تقــدمي
شــحنة أدويــة تبــ ّرع بهــا أحــد أصحــاب
الصيدليــات فــي كربــاء املقدســة ،وقــد ســلمت
الــى مستشــفى الشــهيد علــي حســن فــي
ناحيــة الكيــارة.
كمــا شــملت القافلــة ايضـ ًا كميــات كبيــرة
مــن املالبــس واملفروشــات والبطانيــات الــى
النازحــن مــن مدينــة املوصــل بســبب العمليــات
العســكرية اجلاريــة لدحــر االحتــال الداعشــي.
يذكــر أن جبهــات القتــال تشــهد وصــول
مختلــف أنــواع الدعــم اللوجســتي مــن ابنــاء
الشــعب العراقــي لتوفيــر القــدر املمكــن مــن

احتياجــات أبطــال احلشــد الشــعبي ،وهــو مــا
تــرك أثــر ًا نفســي ًا عميقـ ًا بوجــود شــرائح واعيــة
ومســؤولة فــي املجتمــع تســعى للمشــاركة
فــي اجلهــاد وحتقيــق االنتصــارات علــى قــوى
التكفيــر واالرهــاب حتــى آخــر شــبر مــن تــراب
العــراق.
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وراء األخبار

وراء األخبار

طلبة جامعة كربالء والمساهمة في
الدعم اللوجستي ألبطال الحشد الشعبي

برعاية المرجعية الدينية وتنظيم تجمع الرحمة الرسالي

التشييع الرمزي السنوي للصديقة الزهراء
"عليها السالم" في كربالء المقدسة
كربالء المقدسة /ليث محمد

الطالبة :زهراء محمد علي

خلــف الســواتر فــي جبهــات القتــال ضــد
عناصــر داعــش ،رجـ ٌ
ـال يدافعــون بــكل بســالة
وبطولــة عــن أرضهــم ومقدســاتهم ،ليثبتــوا
ألعــداء العــراق واألمــة أنهــم ال يهابــون املــوت
ولــن يتراجعــوا مهمــا كانــت الضغوطــات
والتضحيــات.
وخلــف هــؤالء االبطــال ،هنالــك
أنــاس مــن ابنــاء مجتمعهــم يبذلــون
كل مــا بوســعهم لتوفيــر كل وســائل
الدعــم املعنــوي؛ بالدعــاء ،واملــادي؛
تيســر مــن املســاعدات
بإرســال مــا ّ
العينيــة واملاليــة ،فــكل مبــادرة
حتمــل معهــا معانــي الشــعور
باملســؤولية إزاء مــا يجــري فــي
ســوح اجلهــاد ،ومــا أروع أن يكــون
هــذا مــن الشــريحة املتعلمــة فــي
املجتمــع ،وهــم؛ طلبــة اجلامعــات
عندمــا يجســدون حــاالت التضامــن
والدعــم ألبطــال احلشــد الشــعبي
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مبــا أوتــوا مــن إبــداع ،ملعرفتهــم اجليــدة أنهــم
آمنــون مــا دام هــؤالء االبطــال يواجهــون
العناصــر الظالميــة والتكفيريــة.
عــدد مــن طلبــة جامعــة كربــاء تطــ ّوع
إلقامــة فعاليــات مختلفــة مثــل بيــع الزهــور
واالعمــال اليدويــة اجلميلــة ،وايضــ ًا بعــض
أنــواع األطعمــة واملعجنــات وجمــع اإليــرادات
ملصلحــة أبطــال احلشــد الشــعبي.

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٧ﺟﻤﺎدى اﺧﺮ  ١٤٣٨ﻫـ

هــذه الفعاليــات أثــارت أجــوا ًء تضامنيــة
رائعــة فــي عــدد مــن الكليــات ،فقــد تفاعــل
الطلبــة وايضــ ًا االســاتذة.
إحــدى الطالبــات اللواتــي شــاركن فــي
بيــع االعمــال اليدويــة ،اســتمرت واقفــة طيلــة
ســت ســاعات ولــم تــك ّل او متـ ّل ،وهــذا إن د ّل
علــى شــيء ،فإمنــا يــدل علــى عمــق الشــعور
باملســؤولية إزاء التضحيــات اجلســام التــي
يبذلهــا أبطــال احلشــد الشــعبي.
جديــ ٌر ذكــره؛ أن فكــرة الدعــم
اللوجســتي مــن خــال هــذه
الفعاليــات جــاءت مــن الطلبــة ،ثــم
جــاء الدعــم والتأييــد مــن االســاتذة
الكــرام ،وهــي إشــارة قويــة مــن
داخــل اجلامعــة علــى وجــود بريــق
أمــل مــن الشــريحة املتعلمــة والطلبــة
الشــباب ميكــن أن يضــيء لســائر
الشــرائح فــي املجتمــع العراقــي
ليخــرج مــن حالــة اليــأس واالحبــاط
التــي يتخبــط بهــا ،ويتحــول الــى
مرحلــة التغييــر نحــو الواقــع
األفضــل.

كمــا دأبــه فــي الســنوات املاضيــة ،أقــام
جتمــع الرحمــة الرســالي ،برنامجــه الفاطمــي
الســنوي بالتشــييع الرمــزي للصديقــة الزهــراء،
عليهــا الســام ،فــي مدينــة كربــاء املقدســة،
وبرعايــة مــن مكتــب ســماحة املرجــع الدينــي
آيــة اللــه العظمــى الســيد محمــد تقــي املدرســي
 دام ظلــه .-شــارك فــي هــذا البرنامــج جمــع غفيــر
ـي العامــل،
مــن أهالــي املدينــة املقدســة فــي حـ ّ
وبحضــور فاعــل مــن طلبــة اجلامعــات وعلمــاء
الديــن وخطبــاء وطلبــة احلــوزات الدينيــة،
يتقدمهــم ســماحة اخلطيــب آيــة اللــه الســيد
محمــد باقــر املدرســي.
وقــد مت ّيــز التشــييع الرمــزي املهيــب،
بالتنظيــم والدقــة فــي مســيرة طويلــة وحاشــدة،
حيــث انطلــق مــن شــارع املركــز ،وحتــى نهايــة
حــي العامــل ،ثــم شــارع الشــهيد النمــر

 شــارع احملطــة ســابق ًا  -وحيــث نهايــةالبرنامــج عنــد جامــع أهــل البيــت ،عليهــم
الســام.
وضمــت مســيرة التشــييع كراديــس
للمشــيعني ،وهــي؛ كــردوس شــباب مركــز
التنميــة العلــوي ،حاملــن الرايــات ،ثــم
كــردوس شــباب كشــافة الرحمــة ،وكــردوس
شــباب مركــز التنميــة القرآنيــة اخلــاص بطلبــة
اجلامعــات ،وكــردوس شــباب كشــافة الرحمــة،
وهــم يهتفــون بالــر ّدات الفاطميــة ،وكــردوس
التشــابيه ،وكــردوس شــباب مركــز اإلعــداد
والتأهيــل ،وهــم يــرددون الهتافــات الفاطميــة
ويلطمــون حــول النعــش الرمــزي ،وايضــ ًا؛
املشــيعيون ،يتقدمهــم العلمــاء ووجهــاء حــي
العامــل ،وهنالــك كــردوس للزجنيــل ،الــى
جانــب كــردوس للنســاء واألطفــال.
وفــي كل عــام يشــهد البرنامــج الفاطمــي
بتنظيــم التشــييع الرمــزي للزهــراء ،عليــه
الســام ،تفاعــ ًا كبيــر ًا مــن ابنــاء املنطقــة
ومناطــق أخــرى فــي كربــاء املقدســة،

حيــث شــاركت أعــداد غفيــرة مــن النســاء
واألطفــال والشــباب ،ولــم يكــن هــذا التفاعــل
اجلماهيــري لــوال ظهــور كرامــات ملموســة
مــن هــذه البرنامــج املبــارك ،كــ ّرس اإلميــان
فــي نفــوس ابنــاء املنطقــة بــأن هــذا التشــييع
الرمــزي ميثــل إحــدى الوســائل املقربــة الــى
اللــه  -تعالــى -فــي قضــاء احلوائــج مبــا لــدى
الزهــراء ،عليهــا الســام ،مــن منزلــة عظيمــة
عنــد اللــه  -تعالــى.-
إحــدى الكرامــات بقضــاء احلوائــج التــي
يتحــدث بهــا النــاس هنــاك ،أن ســماحة
الســيد مهــدي األعرجــي ،أحــد القائمــن علــى
البرنامــج الفاطمــي ،كان محروم ـ ًا مــن الذريــة
لعــدة ســنوات ،وبفضــل الدعــاء والتوســل
خــال هــذا التشــييع ،رزقــه اللــه  -تعالــى-
ببنــت أســماها «زهــراء» تيمنـ ًا كرامــة بالســيدة
الزهــراء ،عليهــا الســام ،كمــا هنالــك العديــد
مــن احلــاالت املشــابهة حصلــت ألهالــي
املنطقــة ببركــة الصديقــة الطاهــرة وخــال
إقامــة هكــذا مراســيم وبرامــج.
آذار | 2017
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قضية الشهر

قضية الشهر

على الجماهير االبتعاد كل البعد عن العنف في
تحقيق مطالبها؛ مازال هناك خيار آخر متاح ،و إن
حقق سقف مطالب أدنى مما يمكن تحقيقه بالعنف

خيار العنف

المشروعية واألخطار

الشيخ فارس الجبوري

منــذ أقــدم العصــور أيقــن االنســان
بحاجتــه الفطريــة الــى اجلماعــة للعيــش معهــا،
ثــم أيقــن فــي مرحلــة الحقــة ضــرورة وجــود
نظــام ينظــم العالقــة بــن افــراد هــذه اجلماعــة،
وضــرورة وجــود ســلطة تطبــق هــذا النظــام،
وقــد كانــت العالقــة بــن الســلطة واملجتمــع -
والزالــت -مثــار نقــاش وجــدل كبيريــن ،وكثيــر ًا
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مــا اتســمت هــذه العالقــة بالتوتــر واملجابهــة
و إراقــة الدمــاء؛ فــكان العنــف هــو الســمة
البــارزة لهــذه العالقــة ،وخاصــة مــن طــرف
الســلطة التــي متتلــك كل وســائل القمــع والظلــم
لقمــع املطالــب املشــروعة للشــعوب؛ ممــا دفــع
اجلماهيــر الــى موجــات عنــف باملقابــل ،فــي
مســعى للحصــول علــى مطالبهــا فــي العيــش
الكــرمي.
إن العنــف ،والعنــف املضــاد يتســبب بآثار
خطيــرة ،وتبعــات عميقــة جــد ًا علــى املجتمعــات
والبلــدان فــي جوانــب احليــاة كافــة؛ ممــا
يتطلــب وقفــة ج ّديــة للحيلولــة دون حدوثــه ،او
تقليــل حدتــه قــدر املســتطاع.
مخاطرالعنف

للعنــف مخاطــر كثيــرة وخطيــرة جــدا،
فهــو يحطــم كل اشــكال الثقــة بــن الســلطة

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٧ﺟﻤﺎدى اﺧﺮ  ١٤٣٨ﻫـ

واجلماهيــر ،كمــا قــد يدفــع الســلطة لالســتعانة
بالغيــر لقمــع ذلــك العنــف ،ومــا لذلــك مــن
أخطــار فــي فــرض إرادة الغيــر علــى ســلطة
البــاد ،وايضــ ًا زعزعــة االمــن واالســتقرار؛
حيــث ان العنــف قــد يفتــت النســيج االجتماعي
بــن مؤيــد للعنــف ورافــض لــه؛ ممــا يســبب
حالــة مــن االحتقــان الشــعبي؛ ورمبــا يتســبب
فــي حــروب او فــن عديــدة ،اضــف الــى ذلــك
امكانيــة هــروب االســتثمارات مــن البلــد
وتوقــف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
بســب انعــدام االمــن ،واالخطــر مــن كل هــذا؛
حتــول العنــف مــن وســيلة تكتيكيــة للحصــول
علــى حــق مــا ،الــى ثقافــة ســلوكية حتكــم
تصرفــات املجتمــع.
العنف السياسي ..الشرعية وعدمها

يعــد البعــض أن مشــروعية العنــف ترتبــط

مبشــروعية الهــدف املــراد حتقيقــة مــن القيــام
بــه ،فــان كان الهــدف مشــروع ًا كان العنــف
مشــروع ًا ايضــ ًا ،بغــض النظــر عــن كونــه
وســيلة مناســبة او غيــر مناســبة ،فــي حــن
يتخــذ البعــض اآلخــر مــن طبيعــة النظــم
السياســي معيــار ًا للمشــروعية ،فيذهــب الى ان
اســلوب العنــف ملواجهــة املتظاهريــن فــي ظــل
النظــام الديوقراطــي ُيعــد ممارســة طبيعيــة،
ســالبني الشــرعية مــن حتــرك اجلماهيــر حتــى
وإن كان مطالبــ ًة حلقوقهــم املشــروعة ،علــى
أنــه ميثــل جتــاوز ًا علــى القانــون الــذي تعاهــد
النــاس علــى احترامــه ،وأنــه ينظــم العالقــة
بــن احلاكــم واحملكــوم ،فيصبــح هــذا العنــف
ضروريــ ًا حلفــظ كيــان الدولــة واملجتمــع.
أمــا فــي ظــل الســلطات الدكتاتوريــة،
فــان األعــم األغلــب يذهــب الــى ان العنــف
الــذي متارســه اجلماهيــر للمطالبــة بحقوقهــا،
ُيعــد عمــ ًا مشــروع ًا لعــدم وجــود مؤسســات
دســتورية وجهــات فاعلــة تنظيــم العالقــة بــن
احلاكــم واجلماهيــر.
النتائج معيار للشرعية

فــي بعــض االحيــان قــد ال تكــون االهــداف
لوحدهــا ،وال نــوع النظــام السياســي لوحــده،
معياريــن ملشــروعية العنــف ،إمنــا يكــون
للنتائــج املترتبــة علــى العنــف ايضــا ،كلمــة
الفصــل فــي حتديــد مشــروعيته؛ فقــد متــارس
بعــض الســلطات ،االســتبداد والظلــم بحــق
شــعوبها ،وحينهــا يكــون مــن الواجــب مقاومــة
هــذه االســتبداد ،وقــد تكــون هنــاك خيــارات
متعــددة قــد يكــون العنــف أحدهــا ،او لرمبــا
يكــون هــو اخليــار الوحيــد ،فســلوك خيــار
العنــف فــي هكــذا حالــة يتوقــف -والــى حــد
بعيــد -علــى حســاب النتائــج املترتبــة عليــه؛
فقــد يجــر خيــار العنــف فــي ظــرف مــا ،و زمــن
مــا ،البــاد والعبــاد الــى الهــاك ،وهنــا يجــب
تــرك هــذا اخليــار والتريــث فيــه ،حتــى يتحقــق
ظرفــه املناســب ،وتوفــر شــروط القيــام بــه.

ولعــل فــي ســيرة امامنــا احلســن املجتبــى،
عليــه الســام ،مــا يجســد هــذه احلقيقــة فــي
تعاملــه مــع معاويــة  -عليــه لعنــة اللــه -وكمــا
جســدتها ســيرة إمامنــا اميــر املؤمنني،عليــه
الســام ،حينمــا تــرك خيــار العنــف فــي
مواجهــة الظلــم العظيــم الــذي تعــرض لــه
بعــد رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،ومــا
ذلــك إال فــي ضــوء حســاب النتائــج املترتبــة
علــى خيــار العنــف ،بيــد أن التحــدي االكبــر
يكمــن فــي حتديــد ماهيــة االســس والقواعــد
التــي ميكــن ان نعتمدهــا فــي حســاب النتائــج
املترتبــة علــى العنــف وهــل هــذه النتائــج تبــرر
خيــار العنــف أم ال؟
االسباب الكامنة وراء العنف

اصبــح العنــف السياســي املتبــادل بــن
الســلطة واجلماهيــر ظاهــرة شــائعة فــي الكثير
مــن بلــدان العالــم ،ومنهــا بلداننــا االســامية،
ولهــذه الظاهــرة عــدد مــن االســباب املتداخلــة
فيمــا بينهــا:
 -1السلطة القمعية:
تأتــي دكتاتوريــة الســلطة وقمعهــا علــى
رأس االســباب التــي تــؤي الــى العنــف فــي
الدول الدكتاتورية ،فغياب املؤسســات الشــعبية
املشــاركة بالقــرار السياســي ،واســتئثار
الســلطة بالقــرار؛ يولــد النقمــة والســخط
االجتماعــي؛ فتبــدأ حركــة االحتجاجــات ،ثــم
تــرد الســلطة بالقمــع العنيــف ،كمــا حــدث
ويحــدث اليــوم فــي البحريــن واملنطقــة الشــرقية
للســعودية  -مثــا -هــذا القمــع هــو الــذي
يضطــر اجلماهيــر الــى الــرد علــى عنــف
وقمــع الســلطة بالعنــف املضــاد ،وتفجيــر
االوضــاع فــي هذيــن البلديــن ،إمنــا هــو
نتيجــة للسياســات القمعيــة لــكال النظامــن
الدكتاتوريــن .وال تتوقــف ممارســة االســتبداد
والقمــع علــى الســلطات الدكتاتوريــة ،وامنــا
قــد جنــده حتــى فــي الســلطات التــي تصــل
عبــر صنــدوق االنتخابــات ،فمــا نشــاهده اليــوم

فــي تركيــا مــن قمــع الصحــاب الفكــر اآلخــر
و إقصائهــم مــن مناصبهــم ،والقمــع املوجــه
ضــد أكــراد تركيــا الباحثــن عــن حقوقهــم ،مــا
هــو إال دليــل علــى قمــع واســتبداد مــا يســمى
باألنظمــة الدميقراطيــة.
-2غياب العدالة االجتماعية:
حينمــا تغيــب العدالــة يشــعر الشــعب بانــه
اصبــح خــارج اهتمــام الســلطة ،ويشــعر بــان
ثــروات البــاد وخيراتــه اصبحــت حكــر ًا علــى
الســلطة و أعوانهــا مــن اصحــاب النفــوذ ،ثــم
عليــه أن يتحمــل كل االخطــار التــي حتيــط
بالبلــد ،ويدفــع ضريبتهــا ،أمــا الســلطة فانهــا
ال تتحمــل شــيئ ًا مــن ضريبــة هــذه االخطــار،
فخيــرات الوطــن حكــر ًا للســلطة ،ومآســيه
حكــر ًا علــى الشــعب.
هــذا الشــعور يشــمل حتــى شــعوب
البلــدان التــي تتمتــع بقــدر مــن الدميقراطيــة،
اذا مــا غابــت العدالــة فيهــا ،فهــذا الشــعور،
لســان حــال املواطــن العراقــي -مثــ ًا -رغــم
ان ســلطته منتخبــة ،فــي حــن أننــا ال جنــد
هــذا الشــعور فــي دولــة يتــم تــوارث الســلطة
فيهــا كالكويــت -مثــا -فنــرى التظاهــرات
تعــم العــراق مطالبــة بأبســط احلقــوق مــن مــاء
وكهربــاء ومدرســة وفرصــة عمل وغيرهــا ،بينما
ال جنــد مطالبــات مــن هــذا النــوع فــي الكويــت،
ومــا ذلــك إال الن العدالــة متحققــة بقــدر مــا فــي
الكويــت علــى ارض الواقــع ،بينمــا فــي العــراق
فانهــا افضــل ممــا هــي فــي الكويــت ،ولكــن؛
حبــر علــى ورق فــي الدســتور والتشــريع ،فــي
الوقــت الــذي تُنحــر فيــه العدالــة علــى مذبــح
االســتبداد يوميــ ًا ماليــن املــرات.
و إذا مــا غابــت العدالــة فــان الشــعوب
تفقــد الثقــة بالســلطة القائمــة ومؤسســاتها،
كمــا يفقــد الشــعب االمــل فــي حــل املشــكالت،
ومكافحــة الفســاد؛ فيدفعهــم اليــأس للقيــام
بأعمــال عنيفــة علــى أمــل تغييــر الواقــع
الفاســد.
واذا مــا غابــت العدالــة ،فــان املواطــن يفقد
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غياب المؤسسات الشعبية المشاركة بالقرار السياسي،
واستئثار السلطة بالقرار؛ يولد النقمة والسخط االجتماعي

ثقتــه بالقانــون الــذي يطبــق حســب مقاســات
الســلطة املســتبدة ،ويفقــد مشــروعيته كميثــاق
يربــط ابنــاء البلــد ،فيرفضــه داخليــا وال يلتــزم
بــه؛ فتزيــد ممارســات اخلــروج علــى القانــون،
ويصبــح الشــعب مســتعد ًا لقبــول أي تغييــر
بغــض النظــر عمــن يقــوم بــه ،وبــأي وســيلة
كانــت ،كمــا حــدث مــع العراقيــن الذيــن قبلــوا
االحتــال االمريكــي النهــاء اســتبداد البعــث
وطغيانــه.
-3غياب ثقافة احلوار:
تتســم مجتمعاتنــا بســمة وظاهــرة بــارزة
َأال وهــي غيــاب ثقافــة احلــوار واإلصغــاء الــى
رأي اآلخــر ،أو أن تقبــل رأي ـ ًا خاص ـ ًا لآلخــر،
وهــذه الثقافــة منتشــرة علــى كل االصعــدة
وخاصــة االجتماعيــة والسياســية منهــا ،ولهــا
أخطارهــا احلقيقيــة علــى النســيج االجتماعــي
وعلــى وحــدة وكيــان الوطــن ،ومــر ّد هــذه
الظاهــرة الــى مــرض وظاهــرة االســتبداد
بالــرأي الــذي يلغــي مفهــوم االختالفــات
االيجابيــة بــن النــاس ،ويعطــل االســتفادة
منهــا للتكامــل االنســاني ،اذ يقــول تعالــى:
{وجعلناكــم شــعوب ًا وقبائــل لتعارفــوا إن
أكرمكــم عنــد اللــه أتقاكــم}.
لنحذر االنجرار الى العنف!

وفــي ضــوء هــذه الرؤيــة ،و أهميــة
توفــر الظــروف والشــروط املناســبة خليــار
العنــف ،فــان االنظمــة الدكتاتوريــة عندمــا
جتــد أن خيــار العنــف اجلماهيــري ،يحقــق
مصلحــة الســلطة ،ويســهم فــي القضــاء علــى
احلــراك الســلمي؛ فانهــا حتــاول جــ ّر هــذا
احلــراك الشــعبي الســلمي الــى العنــف بــأي
طريقــة كانــت؛ إليجــاد ذريعــة لقمعــه بالعنــف
املضــاد؛ واتهامهــا بذلــك العنــف ،رغــم انهــا
لــم تشــارك فيــه؛ فتكــون النتيجــة تصفيــة
احلــراك وقياداتــه ،ولــم يــزل عــوده ّ
غضــ ًا
طريــ ًا لــم يشــتد بعــد؛ وبذلــك تضيــع علــى
االمــة الفرصــة التاريخيــة فــي امكانيــة حشــد
الطاقــات واالمكانــات الالزمــة أوال؛ ومــن ثــم
ســلوك اخليــار االفضــل  -مبــا فيهــا خيــار
العنــف لكــن فــي ظرفــه املناســب  -للحصــول
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علــى مطالبهــا املشــروعة فــي احلريــة والعيــش
الكــرمي ،وإذن؛ فقــد يصــب خيــار العنــف
اجلماهيــري  -فــي ظــروف معينــة  -فــي
مصلحــة الطاغــي ال اجلماهيــر.
العنف ضرورة ال خيار
إن العنــف ،الــذي كثيــر ًا مــا يكــون خيــاراً
ضمــن خيــارات متعــددة ،رمبــا يغــدو املســلك
الوحيــد وال مســار غيــره؛ فيصبــح ضــرورة البد
منهــا ،فإمامنــا احلســن ،عليــه الســام ،والــذي
تعــرض ألشــنع عنــف فــي تاريــخ البشــرية،
حــاول جاهــد ًا ان ينصــح القــوم بتــرك خيــار
العنــف ضــده ،وتركــه ينصــرف الــى مأمنــه مــن
االرض ،إال ان القــوم لــم يســتجيبوا؛ فــكان
مواجهــة عنفهــم مســلك ًا وحيــد ًا وضــرور ًة البــد
منهــا.
واليــوم؛ فــان مــا تقــوم بــه الدولــة العراقيــة
مثــ ًا -مــن اتخــاذ العنــف مســلك ًا جتــاهاالرهــاب ،فانــه ضــرورة ال خيــار ،وهكــذا قــد
يتحــول العنــف مــن خيــار الــى ضــرورة البــد
منهــا! إال ان الصعوبــة الكبــرى تكمــن فــي
ماهيــة القواعــد التــي حتــدد كــون العنــف -
ـرف مــا وزمـ ٍـن مــا
مــن قبــل جهـ ٍـة مــا وفــي ظـ ٍ
وضــد حاكـ ٍـم مــا او جماعـ ٍـة مــا -ضــرورة أم
خيــار ،لذلــك فــان لهــذا الشــان أهلــه أفــاض
اللــه عليهــم مــن علمــه ،ولعــل فتــوى اجلهــاد
املقــدس التــي اعلنهــا مراجعنــا العظــام
وغيرهــا مــن فتــاوى اجلهــاد املقــدس ،تبــن
ان مراجعنــا العظــام هــم مســتودع هــذا العلــم
فــي زمــان غيبــة إمامنــا احلجــة املنتظــر ،عجــل
اللــه فرجــه.
منهج االسالم في معالجة العنف

ولالســام منهــج رائــع فــي معاجلــة هــذه
الظاهــرة؛ فقــد وضــع عالجــات لــكل اســبابها؛
فاالســام يأمرنــا بالعــدل الــذي ُيعــد فقــده أهــم
اســباب العنــف ،اذ قــال تعالــى{ :إن اللــه يأمــر
بالعــدل واإلحســان ،}...كمــا أمرنــا بالتشــاور
وعــدم االســتبداد بالــرأي ،إذ قــال تعالــى:
{...وأمرهــم شــورى بينهــم} ،كمــا أمرنــا
باحلــوار مــع اآلخــر باحلســنى ،إذ قــال تعالــى:

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٧ﺟﻤﺎدى اﺧﺮ  ١٤٣٨ﻫـ

{ ...وجادهلــم بالتــي هــي أحســن} ،وحــرم
علينــا االعتــداء علــى االبــدان واالرواح:

{ومــن يقتــل مؤمنــ ًا متعمــد ًا فجــزاؤه
جهنــم ،}...كمــا ح ّمــل االســام الســلطات

احلاكمــة مســؤولية العبــاد ،فحملهــا مســؤولية
رعايتهــم ،وتوفيــر ســبل العيــش الكــرمي لهــم،
والرفــق بهــم ،ولعــل فــي وصيــة االمــام علــي،
عليــه الســام ،الــى مالــك االشــتر ،خيــر مــا
يــدل علــى اهتمــام االســام الشــديد بنــزع
فتيــل العنــف؛ بإرشــاد الســلطات الــى أفضــل
ســبل القيــام مبســؤولياتها ،وكيفيــة التعامــل
مــع الشــعوب.
وهكــذا فــان خيــار العنــف ،يعــود بالضــرر
فحــري
علــى الســلطة واجلماهيــر معــا؛
ّ
بالســلطة ان تعمــل علــى حتييــده وال تعتمــده
اســلوب ًا فــي التعامــل مــع املعارضــن مــن
جهــة ،والعمــل علــى اســتئصال اســبابه بقيــام
الســلطات مبســؤولياتها جتــاه اجلماهيــر ،مــن
جهــة اخــرى ،باملقابــل؛ يتوجــب علــى اجلماهيــر
االبتعــاد كل البعــد عــن العنــف فــي حتقيــق
مطالبهــا؛ مــازال هنــاك خيــار آخــر متــاح ،وان
حقــق ســقف مطالــب أدنــى ممــا ميكــن حتقيقــه
بالعنــف ،كمــا يتوجــب علــى اجلماهيــر حســاب
نتائــج العنــف جيــد ًا عندمــا تغلــق املســالك
االخــرى؛ لكــي ال جتــر البــاد الــى الدمــار
واخلــراب ،ومــا حــدث ويحــدث فــي ســوريا
واليمــن خيــر شــاهد علــى حجــم الدمــار
الــذي تســبب بــه العنــف فــي هذيــن البلديــن
املســلمني.
ان قمــع الســلطة ،وإن جنــح فــي إخمــاد
احلــراك الســلمي فتــرة مــن الزمــن ،فانــه
لــن يطفــئ مشــاعر الغضــب واالحتقــان،
بــل يزيدهــا مــع كل فعــل قمعــي ترتكبــه
الســلطة ،وهــذا معنــاه ان الوســيلة التــي
تســتخدمها الســلطة لقمــع احلــراك والرفــض
اجلماهيــري امنــا هــي فــي حقيقتهــا وســيلة
الذكاء وتفعيــل هــذا الرفــض والتســريع مــن
الزمــن الــازم لتفجيــر العنــف املضــاد ،وتكــون
النتيجــة عكســية عليهــا ،حيــث تكــون ضمــن
العــد العكســي للزمــن باجتــاه نقطــة الصفــر
واالنهيــار.

ماذا لو؟
مرتضى محمد كاظم

ليس أكبر من الواقع دلي ًال على احلقيقة.
فقــد تبنــي النظريــات قصــور ًا مشــيدة كبيــرة ،فيهــا مــن اجلمــال
مــا ال يوصــف ،ولكــن؛ فــي اخليــال!
وما أسرع ما أن يتبخر اخليال.
وسرعان ما نتساءل ماذا لو؟
نقــرأ فــي كل صبــاح أخبــار اإلجنــازات العظيمــة ،واملشــاريع
الرنانــة ،ونشــاهد علــى شاشــات التلفــاز ،وضــع احلجــر األســاس
ملشــاريع عمالقــة ،فهــذا املشــروع يوفــر  100فرصــة عمــل ،وذاك
 200واآلخــر أكثــر ،أو هــذا املشــروع االســتثماري يعــود بالنفــع
علــى املواطنــن بنســبة  %10وذاك  %20واآلخــر أكثــر.
مشاريع ومصانع ،بناء وتطوير ،تصنيع وتغيير وإجنازات.
لكــن عندمــا نراجــع الواقــع جنــد عكــس كل مــا قرأنا أو ســمعنا،
كأن مــا ســمعناه كان مجــرد هذيــان ســكران فــي منتصــف الليــل،
ـص يتحــدث عــن األمانــة والنزاهــة ،ونعــود لنتســاءل؛
أو ادعــاءات ـل ٍ
مــاذا لــو كان كل ذلــك حقائــق؟ كــم كان البلــد جميــ ًا؟ وكــم كان
العيــش رغيــد ًا؟ وكأننــا نــود العيــش فــي اخليــال وال نحبــذ احلقيقــة
التــي نحــن فيهــا.
املشــكلة؛ أننــا نعيــش احلقيقــة والواقــع ،ولكننــا ننكرهــا ونــرى
زيــف اخليــال ولك ّنــا نصدقــه ،فمتــى يــا تــرى تنعكــس املعادلــة؟
نعــم؛ الســؤال الصحيــح بعــد أن نقلــب املعادلــة؛ مــاذا لــو
صدقنــا الواقــع الــذي نعيشــه وتركنــا زيــف اخليــال الــذي توهمــه
إلينــا وســائل إعــام األحــزاب احلاكمــة أو األنظمــة املتســلطة
الغاشــمة أو املنظمــات العامليــة اخلفيــة؟
حركــة إرهابيــة ،أم حــراك شــعبي؟ حركــة غوغــاء أم ثــورة
جماهيريــة؟ كل هــذه املصطلحــات ال واقــع خلفهــا ،بــل هــو خيــال
تصــوره لنــا هــذه املؤسســات واألنظمــة السياســية املتســلطة عبــر
وســائل اإلعــام العمالقــة ،وعبــر مــا يســمى بوســائل التواصــل

اإلجتماعــي حاليــ ًا.
عنــد متابعــة عمــل بعــض املنظمــات «اإلنســانية» العاملــة فــي
ســوريا  -مثـ ًا -وجــدت أن املقاطــع املســجلة التــي تبثهــا لعمليــات
إنقــاذ «ضحايــا النظــام» أنهــا تبــدأ مــن حيــث أراد املخــرج لهــا
أن تبــدأ ،وال شــيء عفــوي فــي التقريــر ،بــل كل اللقطــات مدروســة
ســلف ًا ،وال أحــد ينظــر فــي الكاميــرا بــل وال يلتفــت أحــد الــى
وجودهــا ،والغريــب؛ أن املصــور احملتــرف الــذي يســتخدم أحــدث
تقنيــات التصويــر ،وهــو فــي ظــل القصــف والدمــار ،ليوهــم املشــاهد
بــأن مــا يــراه ،تعــرض املدنيــن للقصــف مــن قبــل النظــام الســوري.
لكنــي أعــود ألتســاءل؛ مــاذا لــو فكــرت الشــعوب بــأن تقلــب
الســؤال ،أليــس الواقــع أصــدق أنبــا ًء مــن الدعايــة والشــعارات؟
فمــاذا لــو جعلنــا املعيــار هــو الواقــع والوقائــع ،ال اإلعــام والدعايــات
والزيــف؟
ومــاذا لــو قرأنــا التاريــخ وتعمقنــا فــي وقائعــه؟ ومــاذا لــو
درســنا احلــوادث ونظرنــا اليهــا نظــرة اعتبــار؟ أو كنــا كمــا نحــن
اليــوم نستبشــر بــكل تغييــر أي ـ ًا كان مصــدره ومهمــا كان مخبــره؟
إننــا بحاجــة الــى إعــادة بنــاء الوعــي املجتمعــي؛ وذلــك عبــر
دعــوة املجتمعــات إلــى أن يكونــوا متعلمــن علــى ســبيل جنــاة ،إن لــم
يصبحــوا علمــاء ،حتــى ال يكونــوا ثالــث ثالثــة ،همــج رعــاع أتبــاع
كل ناعــق ومييلــون مــع كل ريــح.
ال شــيء يقتــل الزيــف ويفشــل اخليــال ويفضــح الدعــوات
الكاذبــة؛ إصالحيــة كانــت أم حترريــة ،مثــل تراكــم التجــارب لــدى
الشــعوب ،وتدارســها واالعتبــار منهــا عبــر القــراءة واملدارســة فــإن
ذلــك هــو الــذي يوصلهــا إلــى النضــج الثقافــي الكافــي ليكونــوا
«نقــاد الــكالم» كمــا طالــب اإلمــام الصــادق ،عليــه الســام ،شــيعته
بــأن يكونــوا كذلــك ،فيصبحــوا كمــا قــال القــرآن الكــرمي{ :يســتمعون
القــول} ،فــا يتبعونــه وحســب ،وإمنــا {فيتبعــون أحســنه}.
أمــا التســطيح ومجــاراة العــوام بزعــم انتشــالهم وإنقاذهــم،
فانــه لــن يــؤدي إال إلــى الســقوط فــي القعــر والتــردي فــي احلضيــض
أكثــر وأكثــر.

حوار

حوار

الدكتور راشد الراشد لـ «الهدى»

عندما تغلق
الديكتاتورية األبواب
أمام الحرية فليس
للشعوب سوى
المجابهة المفتوحة
لمجــرد ارتفــاع أصــوات االعتــراض
علــى قــرار حكومــي جائــر ،او االحتجــاج
علــى سياســات التمييــز وكبــت الحريــات ،حتــى
تنطلــق ســهام االتهــام بـــ «العنــف» أو «التخريــب»
وغيرهــا مــن المفــردات الســلبية التــي يســتعيرونها مــن
كيــان النظــام الديكتاتــوري ويلصقونهــا بالجماهيــر المنتفضــة
والمطالبــة بحقوقهــا المشــروعة ،بيــد أن مســار االحــداث خــال

حاوره :محمد علي جواد

الســنوات الماضيــة ،أثبــت أن العنــف واالرهــاب وحالــة عــدم االســتقرار إنمــا
هــي نتــاج الحكومــات الفاســدة ،بينمــا تمضــي الشــعوب فــي طريقهــا ،رغــم
التضحيــات والتحديــات ،نحــو تحقيــق اهدافهــا الســامية .الــى ذلــك يتحــدث الدكتــور
راشــد الراشــد ،رئيــس المكتــب السياســي فــي تيــار العمــل االســامي فــي
البحريــن ،الــى مجلــة «الهــدى» فــي حــوار تجريــه معــه للمــرة الثانيــة،
فقــد كان اللقــاء األول فــي صفحاتهــا فــي العــدد ( )280فــي شــهر
ّ
حزيــران عــام  ،2015وفيــه دعــى األمــة الــى تحمــل مســؤولياتها
لتحقيــق التغييــر الشــامل ،واليــوم يميــط اللثــام عــن وجــه
ً
األنظمــة الفاســدة التــي تبــذل جهــودا مســتمية
لمواجهــة عــزم وارادة الشــعوب مــن خــال
تصعيــد وتيــرة العنــف فــي ســاحة المواجهة
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مفهوم العنف واألهداف المشروعة

يــرى البعــض أن عنــف اجلامهــر يف
مواجهــة النظــام احلاكــم ،ينطــوي عــى حماذيــر
فقــدان الرشعيــة وجتــاوز احلــدود ،بينــا يــرى
آخــرون أنــه وســيلة رشعيــة لتحقيــق اهــداف
رشعيــة يف ظــل حكــم ظــامل وجائــر ،مــا هــي
رؤيتكم يف هذا املجال؟

يتصــل مفهــوم اســتخدام «القــوة» مبــدى
مشــروعية وشــرعية الغــرض الــذي مــن أجلــه
تســتخدم «القــوة»؛ فالدولــة بحاجــة إلــى
«القــوة» حلفــظ النظــام العــام فــي املجتمــع،

واملجتمــع هــو اآلخــر بحاجــة إلــى «القــوة»
فيمــا لــو كان هنالــك هتــك للســيادة والكرامــة،
أو كان هنــاك مــن يشــكل وجــوده خطــر ًا علــى
األمن والسلم األهلي واإلجتماعي.
وبطبيعــة احلــال ال أحــد يحــب اســتخدام
العنــف كوســيلة لتحقيــق األهــداف ،ســوا ًء
لبســط الســيطرة والنفــوذ ،كمــا تفعــل األنظمــة
الديكتاتوريــة املســتبدة بشــعوبها ،كمــا ال
يحــب أحــد اللجــوء إلــى لغــة القــوة فــي
معاجلــة البســيط مــن اإلشــكاالت السياســية
التــي ميكــن حلهــا مــن خــال أدوات السياســة
واالجتمــاع وغيرهــا ،ولكــن؛ الســؤال امللــح هــو
متــى يصبــح اســتخدام القــوة مشــروع ًا؟
لألســف الشــديد فــي معظــم بالدنــا
واإلســامية ،تســتخدم الســلطات
العربيــة ٍ
احلاكمــة القــوة والعنــف فــي املقــام األول
حلمايــة ســلطة االســتبداد والديكتاتوريــة،
وحلمايــة ذوي النفــوذ فــي تلــك الســلطة ،وليــس
لتعزيــز النظــام العــام وتكريــس االســتحقاقات
الوطنيــة ،وذلــك علــى حســاب حمايــة املجتمــع
مــن األخطــار التــي تهــدده ،بــل ويصبــح
القابعــون علــى عــرش االســتبداد ،هــم أكبــر
خطــر علــى كرامــة النــاس وأمنهــم االجتماعــي
بــل وحتــى حياتهــم.
احلقيقــة؛ إنــه عندمــا يســتنزف املجتمــع
كل خياراتــه فــي إصــاح األوضــاع املغلوطــة،
وتقــوم عصابــات االســتبداد بزيــادة جرعــات
القمــع والبطــش والتنكيــل بــكل صــوت ينــادي
باإلصــاح ،ويصبــح جميــع أبنــاء املجتمــع فــي
حالــة خطــر داهــم مــن ممارســات األنظمــة
القمعيــة ،ومتتلــئ الســجون بالنــاس ،وتعــج
غــرف التحقيقــات ويســقط الكثيــرون ضحايــا
انتقــام الســلطات الديكتاتوريــة ،وتضــع
الســلطة املجتمــع أمــام خيــار واحــد ال ثانــي
لــه؛ إمــا اخلضــوع أو املــوت ،فــإن مقاومــة هــذا
الظلــم الفاحــش يصبــح ضــرورة أخالقيــة ولــه
كل الشــرعية واملشــروعية ،ضمــن الضوابــط
واملوازيــن الدينيــة التــي حت ّ
ــض علــى وجــوب
الدفــاع عــن الكرامــة والعــرض.
اذا ســلمنا بمبــدأ اســتخدام القــوة
والعنــف ألهــداف مرشوعــة ،هــل مــن
ضابطــة او رشوط معينــة ألســلوب وآليــة
اســتخدامها مــن قبــل اجلامهــر ملواجهــة قمــع
السلطات الظاملة؟

عــادة مــا يصعــب الســيطرة والتحكــم

عندمــا تصــل األوضــاع إلــى منطقــة «الدمــاء»
و «الكرامــة» وســيكون الواقــع أبعــد بكثيــر مــن
الصــورة املثاليــة والنمطيــة التــي ميكــن أن
يتحــدث بهــا املثقفــون مــن غرفهــم ومكاتبهــم،
بعيــد ًا عــن املعانــاة واأللــم اللذيــن يكابدانــه
ضحايــا القمــع واإلســتبداد ،ولذلــك دائم ـ ًا مــا
يحــ ّذر العقــاء فــي أي مجتمــع مــن مخاطــر
جــر املجتمعــات اإلنســانية إلــى املجهــول فــي
إشــارة إلــى هــذا ،وإلــى خــروج األمــور عــن
الســيطرة والتحكــم ،بحيــث يصبــح مــا هــو
ممكــن قبــل انفــات األمــور مــن عقــد طــاوالت
حــوار وتفاهمــات ،إلــى مــا ال ميكــن بعــد
اللجــوء إلــى العنــف والعنــف املضــاد ،ولهــذا
األخير تداعياته وآثاره.
اإلســام مــن جهتــه يعــد مــن يدافــع
عــن كرامتــه وعرضــه ومالــه ويقتــل دون ذلــك
شــهيد ًا ،ويعطيــه هــذه املنزلــة الرفيعــة ،وهــذا
بحــد ذاتــه ٌ
دال علــى أن املبــدأ األســاس؛
وجــوب الدفــاع عــن الكرامــة والعــرض واملــال
فــي حــال وقــوع التعــ ّدي والظلــم وذلــك دون
أيــة قيــود ،وهنــا ميكــن أن نفهــم بــأن وقــوع
الظلــم هــو الضابطــة واملعيــار الوحيــد لشــرعية
املجابهــة واملقارعــة.
أمــا اخلطــوات التــي يجــب القيــام بهــا

حقائق التاريخ
تقول :أن كل
قطرة دم
يريقها النظام
الديكتاتوري
تجمع معها
ً
شالال من الغضب
والحنق ضده وهذه
هي المقدمة
األساس للثورات
الشعبية

ملجابهــة الظلــم والفســاد فانهــا تتمثــل فــي
حــال اســتنفاد كل وســائل النصيحــة والتوجيــه
واإلرشــاد ،أو ًال :ممارســة الضغــوط السياســية
واالجتماعيــة و اســتغالل النفــوذ فــي زيــادة
جرعــات الضغــط علــى الســلطة املســتبدة
لتصحيــح األوضــاع بالوســائل واألدوات
السياســية املتعــ ّددة كالتظاهــر واالحتجــاج
بشــتى أدواتــه وســبله ،وعندمــا تزيــد الســلطة
فــي عنادهــا وفــي مســتويات وحجــم القمــع
والقتــل ،تكــون اخلطــوة الثانيــة بــأن تصبــح
لــكل الوســائل شــرعيتها ومشــروعيتها بغــض
النظــر عــن اســتفادة املجتمــع وقيادتهــا منهــا
أم ال.
ليــس مــن املنطقــي أو احلكمــة االستســام
واخلضــوع للظلــم والقهــر واالضطهــاد مببــرر
الضعــف والعجــز كمــا ال يصــح الســتقامة أمن
املجتمــع وحمايتــه مــن إرســال رســائل للســلطة
املســتبدة بــأن املجتمــع مجــرد كيــان ملجموعــة
مــن العجــزة واملعاقــن الذيــن ليســت لديهــم
القــدرة علــى مجــرد الدفــاع عــن أنفســهم
أمــام بطــش الســلطة الديكتاتوريــة وجبروتهــا،
ألن أكثــر مــا يشــجع علــى طغيــان ســلطات
اإلســتبداد ،إحساســهم بعــدم اخلــوف مــن
ردات فعــل املجتمــع ضــد ممارســاتهم الظاملــة
والعدوانيــة.
نعتقــد بـــ «انتصــار الــدم عىل الســيف»،
لــو حتدثوننــا عــن هــذا املبــدأ ،و تأثرياتــه عــى
مسرية املواجهة لتحقيق املطالب العادلة.

"انتصــار الــدم علــى الســيف» مقولــة
شــعبية التصقــت بثــورة واستشــهاد ســيد
الشــهداء ابــي عبــد اللــه احلســن ،عليــه
الســام ،حيــث أن الــدم املســفوك فــي القضايــا
العادلــة ينتصــر علــى ســيف الظلــم والبغــي
والعــدوان حتــى وإن اســتطاع إنهــاء حيــاة
املظلوم بقوة السيف وحده الصارم.
هــذه املقولــة أعطــت الدفــع باجتــاه
االســتعداد للتضحيــة والشــهادة ،إذا لــزم
األمــر فــي مجابهــة الظلــم ومقارعــة الفســاد
السياســي واالجتماعــي احلاكــم ،إذ ال قيمــة
للحيــاة دون كرامــة وفــي ظــل الــذل واالمتهــان.
و اســتعداد النــاس للمــوت دون كرامتهــم،
قيمــة كبــرى ،حيــث تضــع الطغــاة واملتجبريــن
أمــام حتــدي كشــف وجوهــم الدمويــة علــى
حقيقتهــا ،وتعــري كل خطاباتهــم الزائفــة حــول
القيــم العامــة.
آذار | 2017
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حوار

حوار

أكثر ما يشجع على طغيان سلطات االستبداد،
إحساسهم بعدم الخوف من ردات فعل المجتمع
ضد ممارساتهم الظالمة والعدوانية

وهنــاك طريقــان النتصــار الــدم علــى
الســيف :طريــق ميثــل رؤيــة و رايــة ،ويتمثــل
فــي ســلوك ســبيل املجابهــة والنــزال مــع احلكــم
الطاغــي ،وطريــق ميثــل التضحيــات املجانيــة
عندمــا يبــرز النــاس بصــدور عاريــة أمــام
فوهــات البنــادق متوشــحني باللبــاس األبيــض
ّ
التحضــر والتمــدن فــي مقابــل
كداللــة علــى
جبــروت وعنــف الســلطة.
إن التضحيــة الثانيــة بــا ريــب هــو انتحــار
ليســت لــه أدنــى قيمــة ،ورمبــا ســاهمت ثقافــة
التضليــل التــي تبثهــا نفــس أجهــزة األنظمــة
االســتبدادية أن؛ واجهــوا عنفنــا ورصاصنــا
بصــدور عاريــة و ارفعــوا شــارات النصــر
والبطولــة ،فيذهــب جيــل كبيــر مــن املرشــحني
احملتملــن لتشــكيل القــوة الضاربــة ،إلــى
مجــرد ضحايــا لقيــم نظريــة خاويــة عندمــا
يتقدمــون لبنــادق ومدافــع االســتبداد بالصــدور
العاريــة ملجــرد شــعور وإحســاس خــاذل وكاذب
بالبطولــة والفــداء.
البــد مــن إعــادة النظــر فــي صياغــة قيــم
التضحيــة والفــداء والبطولــة والشــهادة بــأن
يتخــذ أبنــاء األمــة مواقعهــم الصحيحــة عندمــا
يصلــون إلــى قناعــة؛ أن االســتعداد للتضحيــة
مــن أجــل الكرامــة واملق ّدســات ،هــو مواقــع
النــزال واملقارعــة ،وليــس بلبــس الصــدور
العاريــة ،ولبــس األكفــان إال إذا كانــت تعبيــر ًا
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عــن إيصــال رســائل تتعلــق باالســتعداد
للمجابهــة واملواجهــة ،وإن تطلــب األمــر الدمــاء
فنحــن جاهــزون.
مــا رأيكــم بمقولــة :العنــف الوســيلة
الوحيدة إليصال صوتنا اىل مراكز السلطة؟

ال أظــن بــأن هــذه اجلملــة فــي ســياقها
املطــروح ســليمة وصحيحــة ،ولــم أقــف على أي
طــرف ســواء شــخصية اعتباريــة أو معنويــة
مــن صــرح أو قــال مبثــل هــذا الــكالم ،فجميــع
احلــركات السياســية فــي شــعوبنا العربيــة
واإلســامية هــي مــن النضــج والرشــد بحيــث
ال تسقط مثل السقوط امل ّدمر.
نعــم؛ عندمــا توصــد جميــع األبــواب
قــد يكــون احلــل النهائــي واألخيــر والقــرار
الصعــب فــي تبنــي خيــار مجابهــة غــرور
الســلطة املســتبدة وعنادهــا وإصرارهــا علــى
فــرض لغــة العنــف والقــوة فحســب ،ولكــن؛
ال يصــح أن يكــون الهــدف منــه هــو مجــرد
إيصــال الصــوت إلــى مراكــز الســلطة ،بــل
إلرغامهــا علــى النــزول لــإرادة الشــعبية
وإجبارهــا علــى ذلــك.
فـــ «القــوة» عندمــا يتــم اللجــوء إليهــا فــإن
الهــدف ســيكون هــو إجبــار وإرغــام الســلطة
علــى التراجــع وإتخــاذ القــرارات التــي مــن

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٧ﺟﻤﺎدى اﺧﺮ  ١٤٣٨ﻫـ

شــأنها إعــادة األمــور إلــى نصابهــا الطبيعــي،
حيــث ال جتــدي خطابــات التوســل فــي إقنــاع
أي نظــام اســتبدادي شــمولي بالتراجــع أو
التنــازل عــن أي مســاحة مــن الســلطة وحتــى
الثــروة ،بــل هــم مســتعدون إلراقــة الدمــاء
والبطــش والتنكيــل بأســوأ مــا يكــون مــن
أجــل جتذيــر تســلطهم وتكريــس جتبرهــم و
احتكارهــم للســلطة ملــا فيهــا مــن قــوة وهيبــة
ونفــوذ ومــال.
بين عنف السلطة ومطالب الجماهير

التوســل
حتــاول الســلطات الديكتاتورية
ّ
بمقولــة «حفــظ األمــن واالســتقرار» إلضفــاء
صبغــة الرشعيــة عــى العنــف والقمــع الــذي
متارســه ضــد اجلامهــر املطالبــة بحقوقهــا
املرشوعــة ،كيــف تتعاملــون مــع هــذا
اخلطاب؟

إن اليافطات التي تســتخدمها الســلطات
املســتبدة والديكتاتوريــة مــن قبيــل حفــظ األمــن
واإلســتقرار وحمايــة املجتمــع ودولــة القانــون
واملؤسســات ،إمنــا هــي مجــرد شــعارات
يتدثــرون بهــا إلخفــاء الوجــه القبيــح
ولالســتحواذ علــى الســلطة واملــوارد ،وهــذه
الســلطات التــي ال تســتند فــي وجودهــا إلــى
أيــة شــرعية وإمنــا تســتمد وجودهــا مــن خــال

«القــوة» والقــوة فحســب؛ إمنــا تلــوذ مبثــل تلــك
اليافطــات لتكريــس الهيمنــة واالســتحواذ
املطلــق علــى الســلطة ،ولذلــك فــإن خطــاب
التباكــي علــى مصالــح املجتمــع وأمنــه
واســتقراره ،مــا هــو إال شــماعة لتعليــق لبــاس
الديكتاتوريــة واالســتبداد .وعــادة مــا يوظــف
الطغــاة املســتبدون كل املفاهيــم اإلنســانية
اخل ّيــرة ،كاحلريــة والكرامــة واألمــن والرفــاه،
بحيــث جميعهــا تختــزل فــي شــخصية الطاغيــة
الــذي يحكــم ويســيطر علــى الســلطة ومــن
يخالــف الســلطة فتســل األخيــرة ســيفها ضــد
املعارضــة حتــت عناويــن حمايــة األمــن
واإلستقرار.

الــذي يرتفــع مــع الزمــن بازديــاد وتيــرة القمــع
ومصــادرة احلريــات و استشــراء الفســاد
السياســي واإلداري واملالــي ليتحــول إلــى
غليــان جاهــز لالنفجــار فــي أيــة حلظــة.
قــد يتوهــم املســتبدون بــأن اخلــوف
والرعــب مــن ســيف الســلطة واســتخدام
العنــف كخيــار اســتراتيجي ،يكــون هــو
الســبب الوحيــد لضمــان دميومــة واســتمرار
احلكــم لديهــم ،لكــن حقائــق التاريــخ تقــول
بــأن كل قطــرة دم يريقهــا النظــام الديكتاتــوري
جتمــع معهــا شــا ًال مــن الغضــب واحلنــق ضــد
النظــام وهــذه هــي املقدمــة األســاس للثــورات
الشــعبية.

يجــد حلــو ًال عمليــة لتكــون االنظمــة السياســية
فــي املنطقــة ،أداة مــن أدوات حفــظ العدالــة
واحلريــة والكرامــة اإلنســانية ،وأن تكــون لهــا
شــرعيتها املســتمدة مــن رحــم الشــعوب وليــس
بقــوة الســيف وفوهــات البنــادق واملدافــع.
أمــا الشــعوب فلهــا احلــق فــي مجابهــة
الظلــم واإلضطهــاد ولهــا شــرعية ومشــروعية
اســتخدام كل الوســائل املشــروعة لوضــع حــد
لالســتبداد والتجبــر والطغيــان.
إن ســيطرة األنظمــة الديكتاتوريــة فــي
عاملنــا العربــي واإلســامي مــا هــو إال نتيجــة
لرســائل العجــز التــي تضخهــا شــعوبنا
وصمتهــا عــن الديكتاتوريــة واالســتبداد.

يقــول غانــدي يف وصفــه قمــع الســلطة
حلركــة الشــعب الثائــر ســلمي ًا بــأن عنــف
الســلطة يكــون كمــن يــرب املــاء بالســيف
ليقطعــه ،كيــف تقيمــون آثــار عنــف الســلطة
عىل حركة اجلامهري الغاضبة؟

كيــف باالمــكان حتويــل الغضــب
اجلامهــري ،مــن ردود فعــل عنيفــة ضــد
االجــراءات القمعيــة ،اىل رســالة حضاريــة
للتغيري احلقيقي والشامل؟

محنة الواقع وآفاق المستقبل

العنــف ال يولــد إال عنفــ ًا مقابــ ًا،
والســلطات الديكتاتوريــة ومــن تتصــف
باالســتبداد هــي وحدهــا التــي تلجــأ للعنــف
كأداة للســيطرة وكخيــار اســتراتيجي لبــث
اخلــوف والرعــب والهلــع بــن صفــوف النــاس
لكــي ال يقتربــوا ولــو مبقــدار شــعرة مــن
محاســبة الســلطة ومســؤوليها عــن أي شــيء
يتصل بالسلطة واملوارد.
وعــادة ال تكتفــي مثــل هــذه األنظمــة
املســتبدة مــن احتــكار الســلطة وحدهــا
فحســب ،وإمنــا تعــد املــوارد جــزء ًا مــن
الســلطة والهيمنــة ،ولذلــك ،جتتهــد لتحويــل
األوطــان إلــى مملكــة خاصــة وتتصــرف علــى
هــذا األســاس ويكــون العنــف و اســتخدام
القــوة هــي اللغــة الوحيــدة التــي تتعاطــى
بهــا مثــل هــذه الســلطات مــع الشــعب،
وهنــا تــزداد مســاحة الهــوة التــي تفصــل بــن
الشــعب والنظــام السياســي فيســود االحتقــان

ليــس مطلوب ـ ًا مــن الشــعوب أن تتحمــل
الظلــم بــا حــدود أو أن تتحمــل إمتهــان
كرامتهــا بــا حــدود ،بــل علــى العكــس مــن ذلك
يجــب أن يصــل العالــم املتحضــر اليــوم إلــى
آليــات مالئمــة ملراقبــة إجــراءات الســلطات
احلاكمــة ،وتصــل إلــى حوكمــة أداء الســلطات
لكــي تكــون أداة مــن أدوات نشــر العــدل
وبسط قيم السالم في العالم.
إن الغضــب اجلماهيــري ال يأتــي مــن
فــراغ وال يأتــي إال بعــد ســنوات مديــدة مــن
حتمــل شــتى أنــواع الظلــم واالضطهــاد والقهر
السياســي ،وهــو نتيجــة لتلــك املمارســات التــي
تقــوم بهــا الســلطة التــي حتكــم بــدون كوابــح
جلنوحهــا نحــو ممارســة أعمــال العصابــات
وقطــاع الطــرق مــن أجــل الســيطرة والنهــب
وحتويــل األوطــان إلــى مــزارع وإقطاعيــات
خاصــة يتقاســمها أصحــاب الســلطة ومــن هــم
فــي عباءتهــا مــن ذوي النفــوذ.
إن علــى العالــم وهــو ي ّدعــي التحضــر؛ أن

يعتقــد البعــض أن االنجــرار خلــف
االســاليب العنيفــة يــؤدي  -فيــا يؤديــه  -اىل
حــدوث بعــض التصدعــات يف الكيــان
صحــة
االجتامعــي ،وظهــور آراء بعــدم
ّ
التصعيــد بغيــة الضغــط عــى النظــام احلاكــم
لتحقيــق مطالــب الشــعب ،باملقابــل هنالــك
مــن يتحــدث عــن «االنبطاحيــن» ،وهــذا
التضــارب يف الــرؤى مــا يريــده النظــام
الديكتاتــوري بالتحديــد ،كيــف الســبيل
للحدّ من استفحال هذه املشكلة؟

املصلحــون االجتماعيــون احلقيقيــون هم
دائمـ ًا مــن يدفعــون ثمــن تخــاذل األكثريــة فــي
املجتمعــات املضطهــدة ،خاصــة عندمــا يكــون
اخلــوف مــن إجــراءات النظــام الديكتاتــوري
وصلــت حــد االســتباحة الشــاملة ،وعندمــا
تكــون اإلغــراءات باألمــان وحفــظ النفــس
واملال أو زيادته هي السمة البارزة.
إن الغريــب فــي أمــر مقارعــة أنظمــة
اجلــور ،ظهــور املتخاذلــن وجتــار الضميــر مــن
النفعيــن واملصلحيــن ،في مواجهــة املصلحني؛
خاصــة عندمــا تبــدأ خطــوات املصلحــن
بالتأثيــر لتغييــر املعادلــة؛ فهنــاك الكثيــر منهــم
آذار | 2017
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الشعوب لها الحق في مجابهة الظلم واإلضطهاد
ولها شرعية ومشروعية استخدام كل الوسائل
ّ
المشروعة لوضع حد لالستبداد والتجبر والطغيان

مــن يضعــون مصاحلهــم الشــخصية فــوق
كل اعتبــار ،فيقــدم العاملــون املضحــون مــن
أجــل التغييــر ،قرابــن صغيــرة بيــد األنظمــة
املســتبدة ليثبتــوا والءهــم ومتســكهم بالنظــام،
حمايــة ملواقعهــم ومصاحلهــم اخلاصــة حتــى
لــو ق ّدمــوا رقــاب نصــف املجتمــع علــى مقاصــل
القتــل بيــد النظــام الديكتاتــوري!
وهنــا عــادة مــا يكــون املؤمنــون املضحون،
مشــغولني مبقارعــة النظــام ،وتكــون مواقفهــم
وآراؤهــم حيــث يجــب أن تكــون ،جنــد هنــا
مــن ينبــري للتشــكيك مبســيرتهم ويقومــون
بنعتهــا بشــر النعــوت ،لــذا تــرى اجلبنــاء ،أول
الشــجعان ليــس فــي مواجهــة مــن ميارســون
القتــل واالســتباحة الشــاملة حلرياتهــم
وكرامتهــم ،وإمنــا ملواجهــة الثلــة املؤمنــة
واملضحيــة والســاعية لتحقيــق العدالــة وإحقــاق
احلــق.
هنالــك مــن يقــول إن الذيــن نجحــوا يف
حتقيــق التغيــر الســيايس عــر العنــف ،فشــلوا
يف توفــر االمــن واالســتقرار واحليــاة الطبيعية
لشــعوهبم يف مرحلــة مــا بعــد الديكتاتوريــة،
كيف تردون عىل ذلك؟

هــذه مقولــة تروجهــا األنظمــة
االســتبدادية فــي عمليــة إقنــاع خطيــرة لعقــول
األمــة بــأن تتقبــل الديكتاتوريــة والظلــم
واالســتبداد ووحشــية األنظمــة الفرعونيــة علــى
السعي من أجل حتقيق العدالة اإلجتماعية.
فــي عصرنــا الراهــن تبــذل األنظمــة
الديكتاتوريــة جهــود ًا ج ّبــارة مــن أجــل غــرس
فكــرة؛ أن احلركــة املطلبيــة الشــعبية لوضــع
حــد للديكتاتوريــة واالســتبداد ونتائجــه املترتبــة
عليــه هــي أســوأ بكثيــر مــن القبــول ببقــاء
هــذه االنظمــة وتالعبهــا مبقــدرات األمــور فــي
مجتمعاتنــا.
وجتتهــد األنظمــة الديكتاتوريــة التــي
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تعيــش أوضاع ـ ًا متشــابهة بــل ومتطابقــة إلــى
حــد بعيــد فــي جعــل األوطــان مجــرد هيــكل
عظمــي فــارغ املضمــون واحملتــوى إلقنــاع
شــعوبها بــأن الديكتاتوريــة نعمــة ليســت
وراءهــا نعمــة ،مقابــل مشــاهد فقــدان األمــن
االجتماعــي والســلم األهلــي! وهــذه معزوفــة
بــدأت األنظمــة الديكتاتوريــة تعــزف عليهــا
بشــدة ووتيــرة متصاعــدة كلمــا أحســت
باقتــراب حــدوث هبــة غضــب جماهيريــة تتطلــع
إلــى اقتــاع جرثومــة الفســاد وتقضــي علــى
عهــود الظلــم واالســتبداد والطغيــان.
ولــم تكتــف تلــك األنظمــة بتحريــك ماكنتهــا
اإلعالميــة الضخمــة لغــرس مثــل هــذه األفــكار
فــي عقــول األمــة ،بــل وظفــت إمكانياتهــا فــي
زعزعــة أمــن و اســتقرار البلــدان التــي جنحــت
فيــه شــعوبها بإســقاط الديكتاتوريــات ،وعمــدت
فيهــا بــكل وحشــية إلــى العنــف املتوحــش لكــي
يكــون مــادة الدعايــة التضليليــة بــأن حركــة
املطالبــة باحلريــة والعدالــة ثمنهــا املفخخــات
وفقــدان األمــن والســلم االجتماعــي!
يف مقابــل سياســة القمــع والعنــف
الــذي متارســه الســلطة ،مــا هــي رســالتكم
لشعب البحرين وللعامل؟

لقــد متــادى النظــام احلاكــم واملتســلط
فــي البحريــن باســتخدام لغــة العنــف ،وجعلهــا
اخليــار الوحيــد للتعاطــي مــع حركــة املطالــب
الشــعبية التــي أنهــت قبــل أيــام عامهــا
الســادس ودخلــت عامهــا الســابع وهــي
تواصــل بــذات الوتيــرة حركتهــا الســلمية
املطالبة باالستحقاقات الوطنية.
ً
فقــد قــام النظــام مؤخــرا مبمارســات
غايــة فــي التوحــش تتصــل بقتــل املعارضــن
واملتظاهريــن بالرصــاص احلــي والقتــل خــارج
القانــون فــي حتــول الفــت فــي التعاطــي مــع
مطالــب الشــعب املشــروعة.

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٧ﺟﻤﺎدى اﺧﺮ  ١٤٣٨ﻫـ

حركــة العنــف الرســمية ،كحالــة غيرهــا في
أي مــكان ،ســوف جتــر البــاد بــل واملنطقــة
إلــى املجهــول ،خاصــة وأن شــعب البحريــن
بقــواه ومعارضتــه بــدأوا مرحلــة صعبــة مــن
احلــراك الشــعبي املطلبــي إذ تواجــه حركــة
املطالــب الشــعبية املدنيــة بلغــة الرصــاص
والعنــف املفــرط لتســد الطريــق بشــكل فــادح
أمــام محاولــة الشــعب برمتــه مــن أجــل التغييــر
وبنــاء النظــام السياســي الــذي يســتمد
شــرعيته مــن اإلرادة الشــعبية.
وبــكل أســف فــإن املجتمــع الدولــي الــذي
يتشــدق ليــل نهــار بحمايتــه ملبــادئ حقــوق
اإلنســان والدميقراطيــة فــي العالــم ،ليــس
فقــط لــم يعبــأ بحركــة الشــعب فــي البحريــن،
وإمنــا وقــف مســاند ًا جهــار ًا حلكــم ديكتاتــوري
مســتبد مرفــوض شــعبي ًا ،وأصبحــت احلقائــق
مكشــوفة بغيــر غطــاء بعــد الثــورات التــي هبــت
خــال اخلمــس الســنوات املاضيــة فــي اكثــر
مــن بلــد عربــي وإســامي حيــث بــدا واضح ـ ًا
حجــم الكــذب الــذي كنــا نعيشــه حيــال
املجتمــع الدولــي كراعــي للدميقراطيــة والعدالــة
وكحامــي حلقــوق اإلنســان.
لقــد فقــد شــعب البحريــن وبــكل قياداتــه
الدينيــة والوطنيــة ،الثقــة فــي املجتمــع الدولــي
وبــات يدفــع ثمــن تطلعاتــه نحــو حتقيــق
الدميقراطيــة وإقامــة العدالــة واحلريــة،
بتضحيــات كبيــرة مــن دمــاء أبنائــه كان مــن
املمكــن جتنبهــا لــو كنــا نعيــش فــي عالــم
ّ
متحضــر .
وكلمتنــا بهــذا اخلصــوص :بــات واضح ـ ًا
أن العالــم أصبــح بحاجــة إلــى إعــادة صياغــة
مــن جديــد تخرجــه مــن نتائــج معاهــدة
«ســايكس بيكــو» املشــؤومة التــي شــرعنت
للســيطرة والنفــوذ علــى العالــم حتــت قاعــدة
«القــوة».
ولشــعبنا فــي البحريــن :ال خيــار إال
املواصلــة فــي مســيرة التغييــر ،وإن تطلبــت

ً
المصلحون االجتماعيون الحقيقيون هم دائما من
يدفعون ثمن تخاذل األكثرية في المجتمعات
المضطهدة

املزيــد مــن التضحيــات فــإن التراجــع مــن
منتصــف الطريــق يعنــي ضيــاع جميــع
التضحيــات اجلســام التــي قدمهــا علــى مذبــح
احلريــة والكرامــة.
العــامل يعيــش اليــوم هاجــس الرعــب
مــن منهــج العنــف الــذي تبنتــه مجاعــات
تلفعــت رداء الديــن االســامي ،كيــف لكــم
ان تقدمــوا صــورة نموذجيــة لشــعب يطالــب
بح ّقــه باســاليب حضاريــة ،وجديــر بالتضامن
والدعم من مجيع شعوب العامل؟

بــكل أســف مــن يغــذي منهــج العنــف
هــو جمــوح «الدولــة» واألنظمــة السياســية
القائمــة للســيطرة وبســط نفوذهــا علــى أوســع
رقعــة ممكنــة مــن البــاد ،وهــذا يحــدث علــى
كافــة املســتويات؛ فعلــى املســتوى الدولــي
جتمــح أمريــكا ومعهــا الغــرب للســيطرة
والهيمنــة وبســط نفوذهــا علــى العالــم مــن
خــال «القــوة» و القــوة فحســب ،كمــا أن
الســلطات احلاكمــة فــي نطاقهــا القطــري
أيضــا جتمــح للســيطرة والهيمنــة املطلقــة علــى

الدولــة وبســط نفوذهــا الكامــل علــى مفاصــل
ومقدرات الدولة باستخدام النهج نفسه.
وعندمــا نتحــدث عــن األســاليب احلضارية
نغــوص فــي أعمــاق واقــع ملــيء بالتحديــات
الصعبــة والضخمــة فــي آن معــ ًا ،كمــا هــو
حســب التجربــة وبســبب هيمنــة ماكينــة
اإلعــام تقــوم الواليــات املتحــدة األمريكيــة
بغــزو البلــدان والتدخــل فــي شــؤون بــاد
العالــم ،وفــرض إرادتهــا حتــت عناويــن قيــم
عامــة؛ كحفــظ األمــن والســام اإلقليمــي
والعاملــي ،كمــا يقــوم النظــام الســعودي مث ـ ًا
بشــن عــدوان غيــر مبــرر أخالقيــ ًا علــى بلــد
آخــر هــو اليمــن ،حتــت عنــوان «اســتعادة
الشــرعية» ،وكمــا قامــت بالتدخــل الســافر فــي
البحريــن و اجتياحهــا حتــت ذريعــة «حفــظ
النظــام واملواقــع اإلســتراتيجية» ،كمــا مت
الت ّدخــل فــي ســوريا وحتــت عناويــن ال تخــرج
عــن ســياق حمايــة اإلرادة الشــعبية فيهــا
وتعزيــز مبــادئ الدميقراطيــة ،وهكــذا جــرى
ويجــري متزيــق ليبيــا وتونــس وافغانســتان
ولبنــان ومعظــم بالدنــا اإلســامية.
شــعبنا فــي البحريــن ظــل وفــق «األســاليب

احلضاريــة» طيلــة قرنــن ونيــف مــن الزمــن
مطالبــ ًا بالعدالــة االجتماعيــة واملســاواة
وتكافــؤ الفــرص ،كمــا ظــل مطلــب الدســتور
علــى رأس املطالــب الشــعبية طيلــة هــذه
املــدة مــن الزمــن ،وعبــر أســاليب حضاريــة
كالتظاهــرات و االعتصامــات الســلمية ،وحتــى
عبــر حركــة األعيــان والوجهــاء وخطابــات
تســتهدف حتريــك املنطــق واألخــاق واملثــل،
وهكــذا حت ّركــت جميــع شــعوب املنطقــة لكــن
أي منهــا لــم يلــقَ آذان ـ ًا صاغيــة ،ولــم يتحــرك
االســتبداد وســيطرة األنظمــة الديكتاتوريــة بــل
تعم ّقــت بشــكل مريــع ومتوحــش.
لــذا يجــدر القــول :إن خطابــات املنطــق
والضميــر والوجــدان قــد تنفــع مع مــن يعتمدها
كأســلوب ومنهــج ،لكنهــا بالتأكيــد ليســت لهــا
أدنــى قيمــة فــي مواجهــة لصــوص وقطــاع
طــرق ومغتصبــي احلقــوق الذيــن يســتخدمون
لغــة الســيف والعنــف بأبشــع صــوره ،مــن أجل
الســيطرة واالســتئثار املطلــق بالغنائــم ،فلمثــل
هــؤالء تبــرز قضيــة «األخــاق» فــي فضــل
املجابهــة واملواجهــة حتــى االستشــهاد مــن
أجــل ردع الظلــم ووقــف العــدوان.
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حوار حول سورة الفجر -

القسم الثالث

(من اآلية الرابعة عشرة حىت اآلية الثانية والعشرين)

تمهيد
في العدد الماضي ،وصل بنا الحوار إلى قوله تعالى:
َ َ َّ َ َ ْ ْ َ ُّ َ َ ْ َ َ َ
اب} ،وهو العذاب المتواتر كالسوط ،والمؤلم مثله.
ذ
{فصب علي ِهم ربك سوط ع ٍ
َ
ْ
َ
ْ َ
َّ َ َّ
اد}.
{إن ربك ل ِبال ِمرص ِ
وفي هذا العدد ،نكمل الحوار ونسأل عن قولهِ :

الرب بالمرصاد

إعداد :جواد السيد سجاد الرضوي
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* هــل قولــه تعــاىل{ :إِ َّن َر َّب َ
ــك
َلبِا ْلِرصـ ِ
ـاد} جــواب لألقســام الســابقة؟
ْ َ
 إن اللــه يقــف للطغــاة واملجرمــنباملرصــاد؛ ولــذا قــال{ :إِ َّن َر َّب َ
ــك
َلبِا ْلِرص ِ
ــاد}؛ وهــو جــواب األقســام
ْ َ
الســابقة؛ واللــه أعلــم.
تلــك هــي ذروة الســورة ،فــي مــا يبــدو،
ومحــور آياتهــا ،وخالصــة دروســها .فمــن
َهـ َّم مبعصيــة أو ف َّكــر فــي ظلــم أحــد فكــر
فــي نفســهَ :أ َوليــس اللــه يراقبنــي وهــو

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٧ﺟﻤﺎدى اﺧﺮ  ١٤٣٨ﻫـ

باملرصــاد؟ وإذا متــادى فــي الظلــم ولــم
ينــزل بــه العــذاب ،تذكــر أن ذلــك قــد يكــون
كيــد ًا متينــا لــه حتــى يؤخــذ بشــدة.
وأمــا املظلــوم واملســتضعف والثائــر
املقهــور؛ فإنهــم  -جميعـ ًا  -يــزدادون أمـ ًا
واســتقامة وحتديـ ًا عندمــا يعرفــون أن اللــه
مــن الظاملــن باملرصــاد؛ فــا ينهزمــون
نفســيا ،وال يستســلمون.
حكمة المال والقدرة

* ملــاذا جــاء بذكــر املــال والثــروة يف
آيتــن متقابلتــن وقــالَ { :ف َأ َّمــا ِ
نسـ ُ
ـان
اإل َ

إِ َذا َمــا ا ْبتَــا ُه َر ُّبــ ُه َف َأك َْر َمــ ُه َو َن َّع َمــ ُه
ـول َر ِّب َأك َْر َمـ ِ
َف َي ُقـ ُ
ـن * َو َأ َّمــا إِ َذا َمــا ا ْب َتــا ُه
ِ
ِ
ـول َر ِّب َأ َها َنـ ِ
َف َقــدَ َر َع َل ْيــه رزْ َقـ ُه َف َي ُقـ ُ
ـن}؟
ومــاذا أراد هبــذا التقابــل؟
 ليســت الثــروة دليــل كرامــة اإلنســانعنــد اللــه واجتبائــه مــن لدنــه؛ فــا يســتبد
بــه الغــرور؛ فيزعــم أنــه علــى حــق؛ ثــم
يتســافل فيزعــم أنــه بذاتــه احلــق؛ ثــم يبلــغ
بــه الســفه والطغيــان إلــى الزعــم بأنــه
الــرب األعلــى!
كال؛ الثــروة مــادة اختبــار ،وعلــى
اإلنســان أن يتخلــص مــن إغرائهــا
بإنفاقهــا والتقيــد باحلــدود الشــرعية فــي
جمعهــا؛ ولــذا قالَ {:ف َأ َّمــا ِ
نسـ ُ
ـان إِ َذا َمــا
اإل َ
ا ْبتَــا ُه َر ُّبــ ُه َف َأك َْر َمــ ُه َو َن َّع َمــ ُه َف َي ُق ُ
ــول َر ِّب
َأك َْر َم ِ
ــن}.
بلــى؛ الثــروة بذاتهــا نعمــة وكرامــة؛
ولكنهــا  -فــي الوقــت ذاتــه  -ابتــاء
واختبــار ،وهــذا هــو اخلــط الفاصــل -
والدقيــق فــي ذات الوقــت  -بــن البصيــرة
اإللهيــة والتصــور البشــري؛ فليســت الثــروة
رجس ـ ًا دائمــا ،وليســت كرامــة دائمــا؛ بــل

هــي حقيقــة بــا هويــة وبالصبغــة؛ وإمنــا
تكتســب هويتهــا وصبغتهــا مــن طريقــة
تصــرف اإلنســان فيهــا.
كمــا أن الفقــر ليــس بذاتــه نقمــة،
وإمنــا النقمــة االستســام لــه ،واالعتقــاد
بأنــه دليــل مهانــة عنــد اللــه؛ وذلــك قولــه:
{و َأمــا إِ َذا مــا اب َتــاه َف َقــدَ ر َع َليـ ِ
ـه ِرزْ َق ـ ُه
َ ْ
َ ْ ُ
َ َّ
ِ
َ
َف َي ُق ُ
ــول َر ِّب أ َهانَــن}.
وكانــت حكمــة ضيــق الــرزق ابتــاءه؛
تــراه َف َق ـ َد ثقتــه بنفســه ،وزعــم أنــه رجــل
مهــان منبــوذ ،وأن واقعــه ال يتغيــر؛
ــول َر ِّب َأ َهان ِ
{ َف َي ُق ُ
َــن}.
كال؛ ليــس األمــر كذلــك؛ فالفقــر ليــس
إهانــة ،بــل هــو اختبــار ،و ُر َّب فقيــر ذي
طمريــن وال ُيؤبــه بــه عنــد النــاس ،ولــو
أقســم علــى اللــه؛ ألبــره.
إكرام الضعفاء

* إذن؛ كيــف يتخلــص اإلنســان
مــن جــواذب املــادة وأثقاهلــا ؟ وملــاذا
جــاء بحــرف الزجــر { َكالَّ}؟
 -يتخلــص اإلنســان مــن جــواذب

املــادة وأثقالهــا بإكــرام الضعفــاء واإلنفــاق
عليهــم ،وعــدم انتهــاب أمــوال احملرومــن.
أولئــك الذيــن جعلــوا املــادة قيمــة
تراهــم ممســوخني عــن الفطــرة الســليمة،
فــا جتدهــم يكرمــون اليتيــم الــذي يســتثير
الرحمــة والعطــف عنــد البشــر الســوي؛
أنــى كان دينــه ومســتواه؛ ولــذا جــاء
بحــرف الزجــر والــردع { َكالَّ}؛ فليــس
كمــا تزعمــون أن الغنــى دليــل كرامــة الفــرد
عنــد اللــه ،وأن الفقــر دليــل هوانــه؛ إمنــا
همــا ابتــاء وفتنــة.
النظام الفاسد

* كيــف تنعــدم العاطفــة يف
اإلنســان فــا ُيكــرم اليتيــم ؛ كــا قــال:
{بــل ال ُتك ِْرم َ ِ
يــم}؟
َ
ــون ا ْل َيت َ
ُ
 إن بنــي آدم مفطــورون علــىالعطــف علــى الضعيــف ،وبالــذات الطفــل
الــذي يفيــض بــراءة وطيبــا.
وإذا كان الطفــل يتيمــا ال ميلــك
قــوة ذاتيــة يدفــع عــن نفســه األخطــار
واألطمــاع ،وليــس لــه حــام يقيــه الشــرور،
ولــم يحــظ بالقــدر الكافــي مــن العطــف
األبــوي  -إنــه يذيــب القلــب حنانــا  -فمــا
أقســى مــن يهينــه ويجافيــه؟
كل ذي وجــدان يحكــم بــأن املجتمــع
الــذي يقســو علــى اليتيــم مجتمــع ممســوخ
منكــوس ،وأن قِ َي َمــه باطلــة ونظامــه فاســد؛
وذلــك مقيــاس ســليم وفطــري يبينــه القــرآن
فــي املعرفــة ،حيــث إنــه يدلنــا علــى عاقبــة
النظــام ملعرفــة صالحــه أو إفســاده .فإننــا
ال نســتطيع احلكــم علــى نظــام اجتماعــي
بادعاءاتــه أو شــعاراته؛ ولكــن نحكــم عليــه
بعاقبتــه؛ فــان وافقــت وجداننــا اإلنســاني
وانتهــت إلــى حمايــة الضعيــف وإكــرام
اليتيــم واإلنفــاق علــى احملتــاج ومــا أشــبه،
نعــرف صالحــه.
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المسكين في المجتمع

* مــن هــو املســكني الــذي أفــرد
َاض َ
ــون ع َ
َــى
{وال َت ُّ
ذكــره وقــالَ :
َطعــا ِم ا ْلِس ِ
ــك ِ
ني}؟
َ
ْ
 فــي املجتمــع اجلاهلــي حيــث يصبــحاملــال قيمــة ،يعيــش املعدمــون الذيــن
أســكنتهم الفاقــة فــي عنــاء كبيــر؛ إذ ال
يشــجع النــاس بعضهــم بعضــ ًا لالعتنــاء
بهــم؛ وذلــك قولــه تعالــى:
َاض َ
ــون ع َ
َــى َط َعــا ِم
{وال َت ُّ
َ
ا ْلِس ِ
ــك ِ
ني } .
ْ
واملســكني بشــر مثلــي ومثلــك؛ أقعدتــه
عوامــل قاهــرة عــن اكتســاب رزقــه؛ أال
ترحمــه؟
تصــور لــو كنــت  -ال ســمح اللــه -
مثلــه ،كيــف كنــت تتوقــع مــن النــاس؟
َألَيــس مــن املمكــن أن تصبــح أنــت أو
واحــ ٌد ممــن حتبهــم مســكين ًا؟
فهــل ترضــى أن يطــوي ليلــه جائع ـ ًا،
ويعيــش النــاس مــن حولــه التخمــة؟ وهــل
يرضــى بذلــك إنســان ذو ضميــر؟
إن أقــل مــا نقدمــه للمســكني الطعــام؛
إنــه حــق البهائــم والنباتــات! فكيــف مبــن
هــو نظيــر لنــا فــي اخللــق؟
وقــد ذكــر الــرب إنهــم ال يأمــرون
بعضهــم بإطعــام املســكني لبيــان انتــكاس
املجتمــع عــن قيــم اإلنســانية؛ فرمبــا
منــع الواح ـ َد بخ ُلــه عــن إطعــام املســكني؛
ولكنــه مســتعد ألمــر غيــره بذلــك ،بــل نــرى
البخيــل  -عــادة  -يتمنــى لــو أن غيــره
تكفــل بإطعــام احملتــاج.
أمــا إذا تــردى املجتمــع إلــى عــدم
حــض بعضهــم علــى إطعــام املســكني ،فقــد
هبــط إلــى أســفل الســافلني ،وهــذه هــي
نهايــة اعتبــار الغنــى كرامــة إلهيــة ،والفقــر
ذ ًال وهوانــ ًا.
ال لحرمان اليتيم

* ال تنفــك اآليــات تتحــدث
عــن أمــوال اليتامــى ،فتقــول هنــا:
الــر َ
{وت َْأ ُك ُل َ
اث َأ ْك ً
ال َّلــ ًا}؛ ملــاذا؟
َ
ــون ُّ َ
 -األســوأ مــن عــدم إكــرام اليتامــى،
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أكلهــم التــراث ،والتهــام أموالهــم جميعــا؛
حتــى إذا كبــروا ،لــم يجــدوا أمامهــم إال
احلرمــان واحلســرة؛ ولــذا قــال:
الــر َ
{وت َْأ ُك ُل َ
اث َأ ْك ً
ال َّلــ ًا}؛
َ
ــون ُّ َ
يعنــي :جمعــا ،ومنــه قولهــم :لــ َّم اللــه
شــعثه؛ أي :جمــع .ولعــل هــذه الكلمــة
تشــير إلــى اإلســراع فــي أكل التــراث
لئــا يكبــر أهلــه فيطالبــون بــه ،كمــا قــال
ســبحانه:
وهــا إ ِْ
ْ
ُ
سافــ ًا َوبِــدَ ار ًا َأنْ
{وال تَأ ُكل َ
َ
َ
ْــروا}( ،ســورة النســاء.)6 :
َيك َ ُ
الثروة ليست كرامة

* أساســا؛ ملــاذا حيــب اإلنســان
املــال حبــا مجــا كــا يف قوله{:و ُ ِ
ت ُّب َ
ــون
َ
ا َْل َ
ــال ُح ّبــ ًا َجّــ ًا}؟
 هكــذا ينحــدر الــذي يزعــم أن الثروةهــي أقصــى كرامــة عنــد اللــه إلــى درك
عبــادة املــال ،واالنســياق مــع مصــادره
ومــن ميلكــه مــن املترفــن.
{و ُ ِ
ــون ا َْل َ
ت ُّب َ
ــال ُح ّبــ ًا َجّــ ًا} ،أي:
َ
حبــا كثيــرا ،ومنــه :جــم املــاء فــي احلــوض
إذا اجتمــع وكثــر.
هــذه هــي مالمــح املجتمــع الــذي
يقــدس املــال؛ إنــه ال يكــرم اليتيــم الــذي
يســتدر عطف كل بشــر ،وال يأبه مبســكني،
ويسترســل مــع املــال.
إذن؛ جتــب مواجهــة هــذه القيمــة
الشــاذة التــي حتســب الكرامــة فــي الثــروة،
والهــوان فــي الفقــر؛ ولكــن أنــى يســتطيع
اإلنســان التســامي مــن أرض خلــق منهــا،
وعجنــت طينتــه بحبهــا وحــب شــهوتها
وزينتهــا!
بلــى؛ إذا آمــن باللــه ،وتطلــع إلــى
لقائــه ،عــرف أن احليــاة حقــا هــي حيــاة
اآلخــرة؛ آنئــذ تعــزف نفســه عــن الدنيــا،
ويقــدم مــن جهــده ومالــه لبنــاء مقــره
النهائــي فــي اآلخــرة.
مــن أجــل هــذا؛ يصــور لنــا الســياق
مــدى احلســرة التــي تشــمل النــاس الذيــن
لــم يعمــروا حياتهــم األخــرى ،وأذهبــوا
طيباتهــم فــي الدنيــا؛ تلــك اللحظــات
الزائلــة التــي ســرعان مــا تبخــرت ولــم

تخلــف لهــم ســوى النــدم واحلســرات فــي
يــوم الزلــزال الكبيــر.
نهاية الدنيا

* كيــف انتقــل الســياق مبــارشة إىل
مشــاهد اآلخــرة؛ فقــالَ { :ك َّ
ـت
ال إِ َذا ُد َّكـ ْ
األَ ْر ُض َد ّك ًا َد ّك ًا}؟
 ليســت الدنيــا نهايــة املطــاف{ َكالَّ} ،وليســت الثــروة قيمــة عنــد
اللــه ،وليســت تصوراتهــم عــن أنفســهم
صحيحــة ،ومتــى يتجلــى لهــم ذلــك؟
إمنــا عنــد قيــام الســاعة { َك َّ
ال إِ َذا
َّــت األَ ْر ُض َد ّك ًا َد ّك ًا} ،فــإذا باألبنيــة
ُدك ْ
التــي هــي نتيجــة تراكمــات جهــد املاليــن
تنهــار بفعــل الزلــزال الرهيــب الــذي يــدك
األرض؛ فيســويها ويدعهــا قاعــا صفصفــا.
قالــوا :أي :زلزلــت األرض؛ فكســر
بعضهــا بعضــا ،وتكســرت األشــياء علــى
ظهرهــا .وقــال بعضهــم:
()1
بــل دكــت جبالهــا وأنشــزها حتــى
اســتوت.
وأنــى كان؛ فــإن األرض تنبســط
كاألدمي ال تــرى فيهــا عوجــا وال أمتــا ،وال
حفــرة وال ارتفاعــا .فهــل تبقــى  -يومئــذ -
قيمــة لعقــار ،أو ركاز(،)2أو ذهــب وفضــة؟!
عظمة الرب

* كيــف نفهــم قولــه تعــاىل :
ــك َوا َْل َل ُ
{و َجــا َء َر ُّب َ
ــك َص ّفــ ًا َص ّفــ ًا}؟
َ
 فــي يــوم القيامــة يتجلــى الــرببعظمتــه للعاملــن؛ فــا أحــد يقــدر علــى
الهــرب مــن ســطوته أو الشــك فــي قهــره
وقدرتــه ،حيــث تــرى املَلَــك صافــن
ينتظــرون أوامــره.
أي آيــة عظيمــة مــن آيــات اللــه تلــك
التــي عبــر القــرآن عنهــا:
{و َجا َء َر ُّب َك}؟
َ
لســت أدري؛ ولكنــه يــوم عظيــم ال
ميكننــا  -ونحــن نعيــش بحــدود الدنيــا
الضيقــة  -أن نتحســس آفــاق عظمتــه.
------------------ -1رفعها عن مكانها.
 -2كنز مدفون في األرض.

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٧ﺟﻤﺎدى اﺧﺮ  ١٤٣٨ﻫـ

تبيين اآليات

ََ
َ َ
ــام} إطعــام
يأمــر بعضكــم بعضــا {علــى طع ِ
ْ ْ
ين} الــذي أقعدتــه عوامــل قاهــرة عــن
ــك
{ال ِمس ِ
ِ
ْ
َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ
ــون التــراث}؛ أي :ميــراث
اكتســاب َرزقــه {وتأكل
ْ ً َ ّ ً
اليتيــم {أكال لمــا}؛ أي :جمعــا ،وســريعا؛ لئــا
ُّ ً
َ
{و ُتح ُّب َ
ــون ْال َم َ
ــال حبــا
يكبــر أهلــه فيطالبــون بــه
ِ
َّ ً
جمــا}؛ أي :كثيــرا؛ فــا تدفعــون حقــوق اللــه وحقــوق

َّ َ َّ َ َ ْ ْ َ
ـاد} يراقب أعمال الناس.
{إ َن ربــك ل ِبال ِمرصـ ِ
َ ُ َ َ َْ ُ
ِ َ َّ
ـان ِإذا مــا ابتــاه}؛ أي :اختبــره
اإلنسـ
ـا
ـ
م
{فأ
َ ُّ ُ َ َ ْ َ َ ِ ُ
{ربــه فأكرمــه} بــأن جعلــه ذا مكانــة بــن النــاس
َ َ َّ َ ُ
َ َ ُ ُ َ ِّ
ــول ربــي
َ{ونعمــه} بــأن أعطــاه الثــروة؛ {فيق
َْ َ
ـن}؛ أي :أكرمنــي؛ لكرامتــي عنــده.
ـ
م
أكر َ ِ
َ ُّ ُ
َْ ُ
َ َ
َ َّ
{وأمــا ِإذا مــا ابتــاه}؛ أي :اختبــره {ربــه
َ َ ََ
َ َ ْ ْ َ ُ َ َ ُ ُ َ ِّ
ـول ربــي
َفقــدر}؛ أي :ضيــق {عليـ ِـه ِرزقــه فيقـ
َ َ
ــن}؛ أي :أهاننــي؛ وإال ملــا ضيــق علــي.
أهان
ِ
َ َّ
َ
{كال}؛ ليــس األمــر كمــا تزعمــون؛ {بــل}
ُ ْ ُ َ َْ َ
ـون الي ِتيــم}؛
يصــل بكــم األمــر إلــى أن {ال تك ِرمـ
َ َ َ ُّ
َ
فمــا أقســى قلوبكــم!! {وال تحاضــون}؛ أي :ال

آ

النــاس.
َّ
َ
ّ
َ
ُ
{كل}؛ ليســت الدنيــا نهايــة املطــاف{إذا دكـ ْ
ـت
َ َِ
َ ّ ً َ ّ ً
َْ ُ
َ
األرض دكا دكا} بفعــل زلزالهــا {وجــاء} أمــر
ْ َ َ ُ َ ّ ً َ ّ ً
{الملــك صفــا صفــا}؛ أي :فــي صفــوف متعــددة
لتنفيــذ أوامــر الــرب.

ية وبصيرة

اال َّب

اﻻ َّ
ب (بتشــ
ديد البــاء
):
ال
ع
ش
ــب ال
األغنــام؛
ــذي ترعــاه
رطبــه ويابس
ـ
ه،
ج
م
ع
ـ
ه:
أ
وُب (بفت
ـح األل ـف
وضــم الــواو).
وقــد نط
ــق القــرآن
ال
ك
ــ
ر
مي
بل
 بهــذافــظ «اﻻ َّب»
املعنــى  -فــ
ي
ق
و
لـ
ـه
ت
ع
الــى
َ َ
عبــس{ :وفاك َ ً َ َ ّ ً
فــي ســورة

واﻻب
(ب ـدون ت
ش ـديد البــا
ء
)
م
ع
ـ
رو
اﻻ
ف ،واألبـوان:
ب واﻻم ،وهـ
ذا
ا
لل
ف
ـ
ظ
لي
ـس مثنـى
يش ـ
حقيقـة؛ بـل
به املثنـى ،وقـ
د
ثن
ـ
ي
م
ـ
ن
بــاب ا
لــو كان
لتغليـب؛ ﻷنــه
مثنــى حقيقــ
ة؛
ل
ــ
كا
ن
م
عنــا
َ َ
ً َ ُ
ِ هــة وأبــا
ولي ـس ا
ه :أب و أب،
* متاعــا لكــ ْم َو َ ْ َ
ُ
ألم ـر كذل ـك.
كــ ْ
أل
ن
ع
ا
م
فالفا
ِ م}؛
كهــة ألجــل
متت
ــ
و
ع
ه
نـ
ا
ـا
إلن
ك
ســان،
الفــاظ
متت
واﻻ َّب ألجــل
مثنــاة أخــر
ى
ــع األنعــام.
م
ا
ــ
لت
ن
غ
لي
ـ
بـ
ب؛
ـاب
أ
مث
ـ
ـا
ل :احلس
وجــ
ـنان :احلس ـ
ن
وا
وليـ
حل
اء بالفاكهــة
س
س
م
ـ
ف
ا
ــ
مل
ـ
ن؛
ر
را
دا
د
ﻷ
ح
نـ
ـه
سـن وح
الفا
أراد جنــس
سـن .واملروت
كه ـة ،واس ـم
ا
وا
مل
ـ
جلن
ـ
ر
و
س
ة؛
ــان :الصفــا
و
لي
كمــا ه ـ
ـس املـرا
يتضمـ
و َ مع ـروف -
د :صفــا وص
ف
ـ
ا.
و
ال
ن معنـى اجل
ال
م
ق
ـ
ش
م
ــ
ع
ـ
م
؛
س
ول
ـ
ران:
ً
و
ذا
ال
ّ
ق
ناسـبه
مــر؛ و
ايضــا،
(أبــا) مفـردا،
ليــس املــراد:
ألنــه أراد ج
نــ
وا
قمــر وقمــر.
س
ﻻ
ا
ب
ﻻ
(
ب
عن
؛
ـ
د
َّ
و
المســيحيي
اللــه العالــم.
ن) :لق ـب كن
للرهبــان.
س ـي شـرفي
آذار | 2017
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اضاءات تدبرية

اضاءات تدبرية

كيف نفهم القرآن؟

السيد جعفر العلوي

االستضاءة بنور
َ
القرآن الكريم لن تتم
إال بالوحي اإللهي،

القــرآن كتــاب اللــه الــرب العظيــم
املتعــال ،واملنــزل علــى نبيــه املصطفــى
محمــد ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،وهــو نهــج
الهدايــة والســعادة والصــاح لــكل البشــر،
وهــو يتوفــر علــى كــم هائــل مــن املعــارف
واملفاهيــم واألبعــاد مــا يجعلنــا نحتــاج أن
نبــذل جهــد ًا وبحثـ ًا مــع طهــارة فــي القلــب
لنحصــل علــى تلكــم الفوائــد الكبيــرة
والواســعة.
وألن ال مقارنــة بــن كالم النــاس
وكالم اللــه  -تعالــى ،-فــان القــرآن ميثــل
احلــق املطلــق الــذي ال يأتيــه الباطــل مــن
بــن يديــه وال مــن خلفــه ،ويحتــاج منّــا
الــى مفاتيــح ســليمة للوصــول الــى عمــق

معانيــه ومقاصــده ،وفــي احلديــث عــن
الرســول األكــرم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه:
«فضــل القــرآن علــى ســائر الــكالم،
كفضــل اللــه علــى خلقــه».
وهنــا محاولــة لوضــع أهــم مفاتيــح
التعامــل مــع كتــاب اللــه اجلليــل:
أو ًال :الوحي والعقل
إن االســتضاءة بنــور القــرآن الكــرمي
لــن يتــم إال بالوحــي  -عبــر ســنّة النبــي
وآل بيتــه  -ومنــه نعــرف الطريــق الســليم
لفهــم القــرآن ،إذ إن الوحــي يصحــح
بوصلــة تفكيرنــا ويرشــدنا للحــق ،فــا
نضــل وال نضيــع.
وبالعقــل نســتطيع أن ننطلــق فــي
الطريــق الســليم ذاتــه ،إذ ال يكفــي معرفــة
املســار الصحيــح ،بــل البــد مــن املضــي
واالســتمرار فيــه ،واالســتفادة مــن
اخليــرات املوجــودة فيــه ،وفــي احلديــث
عــن اإلمــام زيــن العابديــن ،عليــه الســام:
«آيــات القــرآن خزائــن العلــم ،وكلمــا
فتحــت خزانــة ينبغــي لــك أن تنظــر مــا
فيهــا» ،وهــو حديــث يجمــع بــن الوحــي
والعقــل وأن االســتفادة مــن كتــاب اللــه
يكــون؛ أو ًال :عبــر آليــة التفكيــر والتد ّبــر
فــي آيــات اللــه وربطهــا بواقــع احليــاة،
وثانيــ ًا :عبــر العمــل مبــا تقتضيــه تلــك

ومنه نعرف الطريق
السليم لفهم آياته،
وتصحيح بوصلة
التفكير ،ويرشد إلى
الحق ،فال نضل وال
نضيع
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النحــل ،)64 :فأوضحــت اآليــة الكرميــة
مرجعيــة القــرآن مــن جهــة ،ومرجعيــة
الرســول ومــن يلــي دوره فــي تبيــن
وتوضيــح توجيهــات القــرآن لألمــة ،وحســم
االختالفــات الطارئــة لــدى النــاس ،بــل مــن
هــذه اآليــة املباركــة نســتمد عقـ ًا؛ ضــرورة
وجــود َمــن يكمــل مســؤولية النبــي ،صلــى

تــارك فيكــم الثقلــن مــا إن متســكتم هبــا لــن
تضلــوا بعــدي أبــد ًا ،كتــاب اهلل وعــريت أهــل
بيتــي}.

ثالث ًا :ربط القرآن بالواقع
اســتفاضت آيــات عديــدة فــي أن مــا
يجــري علــى الواقــع اخلارجــي مرصــود
ومكشــوف عنــه فــي القــرآن ،ومــا علــى
املؤمنــن ســوى الربــط بــن األمريــن،
وتصحيــح احليــاة الفرديــة واالجتماعيــة
مبــا يــؤدي إلــى النتائــج الســليمة اإليجابية
بعيــد ًا عــن الهــاك والدمــار ،فكتــاب اللــه -
تعالــى -فيــه ذكـ ٌر حلركــة وســلوك البشــر
بأنواعهــم املتعــددة ،واإلرشــاد الســليم
لتلــك احلركــة وذلــك الســلوك ،قــال تعالــى:

ِ ِ ِ
{ َل َقــدْ َأنزَ ْلنَــا إِ َلي ُكـ ِ
ـم َأ َفـ َ
ـا
ـم كتَاب ـ ًا فيــه ذك ُْر ُكـ ْ
ْ ْ
َت ْع ِق ُل َ
ــون}( ،ســورة األنبيــاء.)10 :

وقــد قــال اإلمــام علــي ،عليــه الســام:

ــر ُ
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ِ
ِ
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ـث َعـ ِ
والديـ َ
ـم
ـم و َن ْظـ َ
ـن ا َْلــاض و َد َوا َء َدائ ُكـ ْ
َْ
ُــم» ،وعــن اإلمــام محمــد الباقــر،
َمــا َب ْينَك ْ
حــي ال يمــوت،
القــرآن
«
الســام:
عليــه
ٌ
واآليــة ح ّيــة ،ولكــن هــي جاريــة يف الباقــن
كــا جــرت يف املاضــن» ،وعــن اإلمــام
ـي
الصــادق ،عليــه الســام« :إن القــرآن حـ ٌّ
مل يمــت ،وإنــه جيــري كــا جيــري الليــل
والنهــار ،وكــا جيــري الشــمس والقمــر».

وتفيدنــا هــذه األحاديــث الشــريفة،
أن كل آيــة تتعلــق بقضايــا الســلوكيات
البشــرية ومصاديقهــا وترجمتهــا الفعليــة
فــي كل عصــر ومــكان ،وهــذا التوجيــه
يدحــض مــن يريــد حصــر القــرآن فقــط
فــي أســباب التنزيــل ،فســلوكيات األقــوام
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اآليــات بوعــي مر ّكــز وســليم.
ثانيــ ًا :مرجعيــة القــرآن مبرجعيــة
الرســول وأهــل بيتــه
حتــى نفهــم القــرآن ،علينــا أن
نقــرأ احليــاة االجتماعيــة والسياســية
واالقتصاديــة لألمــة ،فــي ماضيهــا
وحاضرهــا مــن خــال نــور القــرآن
الكــرمي ،وايضــ ًا بنــور أحاديــث وســيرة
النبــي الكــرمي وآلــه الهــداة ،فبهذيــن
النوريــن والثقلــن نستكشــف تفســير
وحقيقــة كل مــا جــرى ويجــري فــي احليــاة
العامــة ،ومــن ثــم نســتمد مــن نــور الثقلني،
التوجيــه الســليم والهدايــة الربانيــة فــي
التعامــل مــع عمــوم وتفاصيــل احليــاة.
والدليــل علــى ضــرورة النظــر لقضايــا
احليــاة بهــدى نــور الكتــاب والرســول
{و َمــا َأنْزَ ْلنَــا
وعترتــه هــو قــول اللــه تعالــىَ :

اللــه عليــه وآلــه؛ فاالختالفــات ال تتوقــف
فــي أيــة أمــة بــل هــي مــن طبيعــة الوجــود
البشــري ،وألن وظيفــة القــرآن فــي حســم
اخلالفــات الناشــئة وســط األمــة فــي
غايــة األهميــة ،وليســت مختصــرة علــى
زمــن النبــي فقــط ،إذ إن القــرآن لــكل
األجيــال ،فالبــد مــن وجــود مــن يكمــل
هــذه املســؤولية الهامــة وهــم أئمــة أهــل
البيــت ،عليهــم الســام.
والدليــل اآلخــر؛ حديــث الثقلــن
املشــهور ،حيــث أوضــح الرســول ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،مرجعيــة القــرآن وعترتــه
مــن بعــده فــي حفــظ مســارات األمــة مــن
االرتــكاس الــى الضــال ،بقولــه{ :إين

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٧ﺟﻤﺎدى اﺧﺮ  ١٤٣٨ﻫـ

الســابقة أو فــي زمــن الرســول ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه ،قــد تتكــرر فــي هــذا الفــرد أو
مجموعــة مــن النــاس فــي كل زمــن.
وهنــا نصــل الــى نتيجــة أن القــرآن
ـي يتكلــم عــن واقــع احليــاة فــي
كتــاب حـ ٌ
كل زمــان ومــكان ،ومينــح الهدايــة الربانيــة
فــي كل مســارات احليــاة ،كمــا فــي قولــه
ِ
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(ســورة املائــدة.)16-15 :
لــذا ينبغــي أن نتعامــل مــع مفــردات
القــرآن وآياتــه مــن خــال التأمــل فــي
الواقــع؛ وهــذا يفيدنــا فــي حتــول القــرآن
الــى هــادي عملــي حلياتنــا العامــة ،فــإن
شــاهدنا مــن تنطبــق عليــه آيــة معينــة
انطباقــ ًا تامــ ًا فهــو مــن مصاديــق تلــك
اآليــة؛ فحــن يتحــدث عــدد مــن اآليــات
عــن صفــات املؤمــن وشــاهدنا رجــ ًا
يحمــل ذات الصفــات ،فــإن اآليــة تعنيــه
بالدرجــة األولــى وهــو مــن مصاديقهــا،
وحــن تتحــدث آيــات عــن ســلوك الكفــار
املعاديــن فــإن علينــا أن نــرى مصاديقهــا
فــي اجلهــات التــي ال تؤمــن باإلســام
ومتــارس العــداء للمســلمني.
رابع ًا :القرآن كتاب هداية
كتــاب اللــه لــه وظائــف عــدة ،فــي
مقدمتهــا أن يهــدي النــاس الــى الصــراط
املســتقيم ،والهــدى الربانــي ضــرورة
حلياتنــا كــي ال نضــل ونكون فــي ظل رضا
اللــه ورحمتــه ،وهــو ضــرورة لنهوضنــا فــي
احليــاة الدنيــا والوصــول الــى مراتــب
متقدمــة فــي احليــاة ووفــق ســن اللــه التــي
وضعهــا فــي كتابــه الكــرمي؛ فالهدايــة هــو
ــم
{و َل َقــدْ ِج ْئن ُ
هــدف رئيســي للقــرآنَ :
َاه ْ
بِ ِكت ٍ
َــاب َف َّص ْلنَــا ُه ع َ
َــى ِع ْلــ ٍم ُهــدً ى َو َر ْحَــ ًة
ِ
ِ
ـو ٍم ُيؤْ منُـ َ
ـون}( ،ســورة األعــراف.)52 :
ل َقـ ْ

خامسـ ًا :التأمــل والتدبــر فــي القــرآن
يحقــق أهدافــه
لكــي نحصــل علــى معطيــات وفوائــد
القــرآن الواســعة ،فنحــن بحاجــة الــى
إعمــال الفكــر والتدبــر والتأمــل فــي آياتــه،
وهــذا التأمــل يأتــي مــن خــال استكشــاف
الهــدى مــن ذات اآليــة وليــس خارجــ ًا
عنهــا ،فــا مجــال للــرأي الذاتــي وتركيبــه
علــى املعنــى القرآنــي ،ومــن ثــم يكــون

فهمنــا نابع ـ ًا مــن القــرآن فقــط وقــد حــثّ
ربنــا علــى التدبــر والتأمــل فــي القــرآن فــي
العديــد مــن اآليــات ،قــال تعالــىَ { :أ َفــا
َــى ُق ُل ٍ
ــر َ
ــر َ
آن َأ ْم ع َ
ــوب َأ ْق َف ُالَــا}،
ون ا ْل ُق ْ
َيتَدَ َّب ُ
(ســورة محمــد ،)24 :واآليــة الكرميــة:
ـك مبــار ٌك لِيدَّ بــروا آياتِـ ِ
ِ
ـه
ـاب َأنزَ ْلنَــا ُه إِ َل ْيـ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ
{ك َتـ ٌ
ِ
َّــر ُأ ْو ُلــوا األَ ْل َب ِ
ــاب}( ،ســورة ص:
َول َيت ََذك َ

.)29
والتدبــر فــي القــرآن ،يشــمل محاولــة
فهــم مقصــد اآليــة أساسـ ًا ،وفهــم ارتبــاط
اآليــة مبــا قبلهــا ومــا بعدهــا ،وفهــم
املفــردات التــي تضمهــا اآليــة ،فــكل مفردة
لهــا معناهــا اخلــاص ويلقــي ظــال ذلــك
املعنــى علــى الفهــم الكلــي لآليــة ،كمــا
أن مــن التدبــر؛ تفهــم موضــوع الســورة
الــذي تتمحــور حولــه ،وكذلــك ربــط اآليــة
بالواقــع الشــخصي والواقــع العــام ،مبــا
يــؤدي الــى ربــط اآليــة بحقائــق احليــاة
كمــا أســلفنا فــي النقطــة الثالثــة.
سادسـ ًا :خطــورة تفســير مــا ال نعلــم
مــن القــرآن
ينبغــي التوقــف عــن كل مــا ال نعلــم
معنــاه فــي كتــاب اللــه ،فنتركــه للراســخني
فــي العلــم مــن أهــل البيــت ،عليهــم
الســام ،والعلمــاء الربانيــن الضالعــن
فــي فهــم القــرآن.
فهنــاك مســاحة مــن القــرآن ال ميكــن
حتــى ألولئــك الصنــف مــن العلمــاء أن
يعطــوا توضيح ـ ًا نهائي ـ ًا فيهــا ،وقــد قــال
ــم َأ َّن
اإلمــام علــي ،عليــه الســامَ « :وا ْع َل ْ

ِ
ِ
ِ ِ
ــم
ــم ا َّلذيــ َن َأ ْغن ُ
َاه ْ
الراســخنيَ ِف ا ْلع ْلــ ِم ُه ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ْ
ضو َبــة ُد َ
ِ
ل
ا
د
الس
م
ــا
ح
ت
ق
ا
َــن
ع
ون
ُّ ــدَ
َ
ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـر ُه
ا ْل ُغ ُيــوب ْال ْقـ َـر ُار ب ُج ْم َلــة َمــا َجه ُلــوا َت ْفسـ َ
ــب ا َْل ْح ُج ِ
ِمــ َن ا ْل َغ ْي ِ
ــوبَ ،ف َمــدَ َح اللَُّ َت َع َ
ــال
ـز َع ـن َتنَــاو ِل مــا َل ُ ِ
ِ
ـم بِا ْل َع ْجـ ِ
يي ُطــوا
ْ
ْتا َف ُهـ ْ
اع َ
ُ َ ْ
ــه ك ٌُّل ِمــن ِعنْــدِ
ــون آمنَّــا بِ ِ
ِ
ِ
ْ
بِــه ع ْلــ ًا» { َي ُقو ُل َ َ
َر ِّبنَــا}( ،ســورة آل عمــران ،)7 :وقــال،
عليــه الســام« :مــن تــرك قــول ال أدري
أصيبــت مقاتلــه» ،فالقــرآن فيــه حــروف

وكلمــات وآيــات ال يعلــم تأويلهــا إال اللــه
والراســخون فــي العلــم وهــم النبــي وأهــل
بيتــه ،عليهــم الســام.
بهــذه املفاتيــح الهامــة نحــاول أن
ننطلــق فــي عالقتنــا مــع القــرآن ،فيتحــول
الــى كتــاب ينهــض بحياتنــا فــي جميــع
مجــاالت احليــاة روحيـ ًا وعقيديـ ًا وســلوكي ًا
ومعرفيــ ًا وعمليــ ًا.
آذار | 2017

إن ما يجري على
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تأمالت في دعاء العهد

الراحةا لحقيقية يف لدنيا أم يف آلخرة

محمد رضا الطرفي

َ
َ
ُ ْ َ َ
َ
َ ْ
نس ُ
ح َس ُ
ــان أ ْن يتــرك
اإل
ــب
ي
{أ
ِ

ُ ً
ــدى}( ،ســورة
س

القيامــة.)36 /
كل شــيء فــي حيــاة االنســان يهديــه الــى إحاطــة
تدبيــر اللــه تعالــى بــه ،وشــمول رعايــة اخلالــق حلياتــه ،واال
ألعدمــت او حتولــت جحيمــا ال يطــاق ،وأبــرز مــا فــي ذلــك
خلقتــه؛ كيــف حملتــه يــد اللطــف مــن صلــب أبيــه  -حيــث
كان حيوانــا منويــا ال يــرى  -الــى رحــم أمــه ،وأجــرى لــه
مــن الطعــام والشــراب ،وضمــن لــه مــن الســامة واألمــن
حتــى أصبــح علقــة ،ثــم رعــاه وحمــاه وربــاه حتــى جعلــه
خلقــا ســويا  ..فهــل يعقــل ان يتــرك فــي املســتقبل ســدى
وهــو لــم يتــرك كذلــك ســلفا ،بــل ال شــيء فــي َكيانــه تــرك
ََ َ
َ
َ َ َ
َ َ
َّ َ
بــا هــدف او غايــة {ومــا خلقنــا الســماء واألرض ومــا
ً
َ َ ُ َ َ
اطــا}( ،ســورة ص)27 :؟!
بينهمــا ب ِ
الدنيا مزرعة اآلخرة

لــم يخلــق اللــه تعالــى اخللــق عبثــ ًا وباطــ ًا ،وإمنــا
خلقهــم لعلّــة وحكمــة ،بــل إلظهــار حكمتــه ،وإنفــاذ علمــه،
وإمضــاء تدبيــره.
أشــار القــرآن الكــرمي إلــى الهــدف مــن خلــق اإلنســان
والكــون ،وعلــى نحــو النظــرة الدقيقــة نالحــظ أنّهــا ترجــع
ََ ْ ُ ْ
َّ
َّ َ
َ َ
َ
اإلنــس ِإال
إلــى حقيقــة واحــدة {ومــا خلقــت ال ِجــن و ِ
َ ْ ُ ُ
ون}( ،ســورة الذاريــات )56 :تعبيــر ًا عــن العبــادة
ِليعبــد ِ
احلقيقيــة؛ لبيــان الهــدف مــن خلــق اجلــنّ واإلنــس،
فيجعلهــا دار ثوابــه ومحبــس عقابــه ،إنّ هــذه دار بــاء،
َ ُ َ َّ
ََ َ
ــذي خلــق
الثــواب ومكتســب
ومتجــر
الرحمــة {وهــو ال ِ
َ
َ
َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ
َ ْ َ
َّ َ َ
َّ َّ
ان عرشــه علــى
ــام وك
الســمو ِ
ات واألرض ِفــي ِســت ِة أي ٍ
َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ً
ْ َ
ــاء ِليبلوكــم أيكــم أحســن عمــا}( ،ســورة هــود:
الم ِ

 )7ليضــع امتحــان اإلنســان ومتحيصــه كهــدف خللــق
الســموات واألرض ،فملئــت آفــات وط ّبقــت شــهوات ليختبــر
َ َ َ ْ َ َ ُ
ْ َ ِّ َ ْ َ ْ َ
فيهــا عبــاده بالطاعــة {ظهــر الفســاد ِفــي البــر والبحـ ِـر ِبمــا
َ
َ ُ
ُ َ ُ ْ َ ْ َ َّ
َّ
َ َ َ ْ ْ
ــذي ع ِملــوا
ــاس ِلي ِذيقهــم بعــض ال ِ
كســبت أي ِ
ــدي الن ِ
َ َ َّ ُ ْ
ــم َي ْرج ُع َ
ــون}( ،ســورة الــروم.)41 :
لعله
ِ

إن اللــه تعالــى لــم يخلــق الراحــة فــي الدنيــا بــل خلقها

ً
التأهيل العسكري استعدادا لنصرة اإلمام الحجة المنتظر

فــي اآلخــرة ،بينمــا اإلنســان يبحــث دائمــا عــن الراحــة،
فالطفــل يقــول :متــى اكبــر ،والشــاب يقــول :ليتنــي أعــود
ٌ
فــكل
طفــا ،والشــيخ يقــول :ليــت الشــباب يعــود يومــ ًا،
يقــول يــا ليتنــي كنــت كــذا وكــذاُ ...يخيــل إليهــم أن فــي كل
َ َ َ
َّ
َ ْ َ ْ
ُ ْ
َّ
ـان ل ِفــي خسـ ٍـر* ِإال
اإلنسـ
ذلــك راحــة لهــم{ ،والعصـ ِـر* ِإن ِ
َ َ ُ َ َ ُ
َّ
َّ َ
َ َ َ َ ْ ْ َ ِّ َ َ َ َ ْ
ـات وتواصــوا ِبالحــق وتواصــوا
ال ِذيــن آمنــوا وع ِملــوا الص ِالحـ ِ
َّ
الص ْبـ ِـر} ،بــل الدنيــا دار عمــل إلــى اآلخــرة ،أي دار فنــاء
ِب

ومزرعــة اآلخــرة ملــن يســعى ملرضــاة اللــه  -تعالــى.-
فمتــى مــا تعمــق اإلميــان عنــد االنســان ،وحتمــل
مســؤولياته فــي احليــاة؛ عندهــا البــد ان يســتثار فيــه
حافــزان :األول :وعــي اآلخــرة؛ مبــا تعنيــه مــن بعــث
وجــزاء ،والثانــي :نفســه اللوامــة التــي تثيــر فــي داخلــه
النقــد الذاتــي ،مبــا يعنــي ردعــه عــن اقتحــام اخلطيئــة ،مــن
هنــا؛ يذكرنــا القــرآن بهمــا جنبــا الــى جنــب فــي ســياق
عالجــه ملوضوعهــا ،فيكــون االمتثــال ألمــر اللــه  -تعالــى-
فــي مســألة االبتــاء ،حتــى مييــز اخلبيــث مــن الطيــب ،لــذا
يجــب ان نقنــع مبــا كتبــه اللــه لنــا ونشــكره علــى ذلــك،
ونعلــم ان راحتنــا؛ فــي عبادتــه وطاعتــه -ســبحانه  -مــن
أجــل أن نرتــاح فــي اآلخــرة.
بيــد انــه حينمــا نــرى ان النعمــة فــي دار الدنيــا
متتــزج بالنقمــة ،والراحــة يعقبهــا التعــب ،وفــي العالــم
ظلمــا فاحشــا وفســادا ظاهــرا ،نهتــدي بذلــك؛ إال ان اللــه
لــم يجعــل هــذه الــدار التــي نعيــش فيهــا دار الرحمــة التــي
ألجلهــا خلقنــا ،وان كان قــد اســبغ علينــا فيهــا بالنعــم
واآلالء ..فــا بــد إذ ًا ان نبحــث عــن مــكان آخــر غيــر الدنيــا
فيــه الراحــة الكاملــة التــي تناســب كمــال اللــه ســبحانه فما
هــو ذلــك املــكان؟ انــه اآلخــرة التــي وعدنــا بهــا ،فالغايــة
مــن اخللــق الســعادة فــي اآلخــرة .هــذا مــن ناحيــة ،ومــن
ناحيــة أخــرى ال ريــب فــي ان الدنيــا تنطــوي علــى خيــر
وشــر ،وال ميكــن ان يكــون الشــر فيهــا نعمــة أيضــا ،ومبــا
ان اللــه متعــال عــن الشــر الــذي ينافــي الرحمــة الواســعة
التــي ال حــدود لهــا ،فالبــد مــن القــول بــأن اللــه تعالــى
إمنــا جعــل اخليــر والشــر فــي الدنيــا ليختبرنــا بهمــا،
َ
َ ُ ً
ً
َ َّ
َّ َ َ ْ َ ُ َّ
ـاكرا َو ِإ َّمــا كفــورا}( ،ســورة
{إنــا هدينــاه السـ ِـبيل ِإمــا شـ ِ
ِ
االنســان ،)3 :إذ انــه  -تعالــى -كلفنــا بــأن نختــار بحريــة
َ
َ ُ ً
ً َ
َّ
ـاكرا و ِإ َّمــا كفــورا}.
{إمــا شـ ِ
أحدهمــا ِ

ماجد الصفار

ْ
حاض ِــر َو ْالبــادي)؟
تعنــي عبــارة ( ِفــي ال ِ

ْ
حاض ِــر َو ْالبــادي) مصطلحــان ُيســتخدمان عــادة إلــى
إن (ال ِ

توقــف بحثنــا فــي شــرح دعــاء العهــد عنــد الفقــرة «

َ َ ْ ْ
فاخ ِرجنــي

ُ َ ِّ ً َ
ُ َْ ً َ َ
ُ َ ِّ ً َ ْ َ َ ّ
ً َ ْ
ْ َْ
ـاهرا ســيفي مجــردا قناتــي ملبيــا دعــوة الداعــي ِفــي
ِمــن قبــري مؤتـ ِـزرا كفنــى شـ ِ

أصنــاف الســكان؛ فمنهــم املتنقلــون فــي الباديــة ،ومقابلهــا
احلاضــرة ،وهــم ســكان املدينــة ،إشــارة إلــى املجتمــع الشــامل
بــكل أقســامه وأفــراده ومســتوياته.

ْ
حاضـ ِـر َو ْالبــادي» ،بعــد أن عرفنــا ســابقا مــن ســياق الفقــرة املتوســل
ال ِ

إن قــارئ الدعــاء يســتهدف اإلشــارة الــى انــه ســوف يلبــي

باللــه تعالــى؛ بــأن يبعــث قــارئ الدعــاء مــن قبــره عنــد ظهــور االمام

دعــوة الداعــي ســواء أكان الداعــي فــي احلاضــرة أو الباديــة،

املهــدي ،عليــه الســام ،لنصرتــه ،وأن يرجــو مــن اإلمــام ،وهــو علــى

أي؛ إن الداللــة الرمزيــة لهــذه العبــارة؛ اســتعداد قــارئ الدعــاء،

ْ

َ

ُ َ ً َ
ـاه ًرا َسـ ْـيفي ُم َجـ ِّـر ًدا َقناتــي».
هــذه احلالــة؛ «مؤتـ ِـزرا كفنــى شـ ِ

وبشــكل كامــل لتنفيــذ أوامــر االمــام ،عجــل اللــه فرجــه ،فــي أي

مــن اجلديــر بالذكــر أن هــذه الهيئــة العســكرية لهــا رمزهــا
علــى املســتويني؛ املــوروث واملعاصــر ،فبالنســبة الــى «
َ

ُ َْ ً
ــزرا
مؤت ِ

ك َفنــى» ،فقــد تظــل ارتــداء الكفــن حالــة رمزيــة ،كمــا هــو احلــال
متامــ ًا مــع الســيف إلمــام اجلمعــة ،حيــث يكــون رمــز ًا وليــس

ســاح ًا فعليــ ًا ،ولكــن مــاذا بالنســبة الــى احلالتــن األخرتــن؛
(

ً َ ْ
شــاهرا ســيفي
ِ

) و(

ُ َ ِّ ً َ
مجــردا قناتــي

حالــة كانــت ،وفــي أيــة ظــروف تتطلبهــا املعركــة ،وهــو عــزم راســخ
وامتثــا ًال لألمــر وطاعــة لصاحــب األمــر.

َ ّ ُ َّ
اللهــم

بعــد هــذا التوســل ،نواجــه مقطع ـ ًا آخــر مــن الدعــاء« :
َ

َ

َ

َ

َ

َ
َّ ْ َ
َّ
َ َ ْ ُ
َ َ ْ ُ َّ ْ َ
ح ْ
ا ِرنــي الطلعــة الرشــيدة ،والغــرة الحميــدة ،واك
ناظــري ِب َن ْظ َــرة ِّمنــي ِال ْي ِــه»،
ــل ِ
ِ

الــذي يبــن ســ ّر احلــثّ علــى طلــب رؤيــة االمــام املهــدي ،عجــل

اللــه فرجــه ،وآثــار بــركات الفــوز برؤيتــه ،مــن حيــث التوســل باللــه

)؟

واضــح أن الســيف والقنــاة (الرمــح) :همــا مــن األســلحة

-تعالــى -بــأن يوفــق صاحــب الدعــاء بالفــوز برؤيتــه املباركــة.

املأثــورة فــي زمــن صــدور الدعــاء ،وهمــا فــي زماننــا املعاصــر،

قــد يــرد تســاؤل :ملــاذا يطلــب الداعــي رؤيتــه ،عجــل اللــه

إمــا أن يرمــز بهمــا الــى تنــوع الســاح الــذي تتطلبــه املعــارك،
وإمــا أن نفتــرض تغييــر ًا تقنيــ ًا ،كمــا هــي األســلحة املبيــدة

فرجــه ،مــع ان توســله باللــه تعالــى بــان يجعلــه مــن انصــار االمــام
واملمتثــل ألوامــره يتضمــن رؤيــة االمــام أيض ـ ًا؟

املســتعملة حاليــ ًا ،وإن كنــا نحتمــل بقــوة ،بــان تظــل العبــارات

لإلجابــة علــى هــذا التســاؤل ،ومــا تتضمنــه اإلجابــة مــن

املتقدمــة (الكفــن ،والســيف ،والقنــاة) أدوات رمزيــة حلالــة قــارئ الدعــاء

مفصــل ،نتركــه للعــدد
نــكات متنوعــة ،فإننــا نكــون أمــام بحــث ّ

وهــو يتأهــب خلــوض املعركــة ضــد الظلــم واجلــور ،ومــن ثــم لبنــاء

القــادم ،مــع التوضيــح املختصــر بــأن موضــوع النظــر لإلمــام

العــدل والقســط؛ أي املســاهمة فــي عمليــة اإلصــاح االجتماعــي

احلجــة املنتظــر  -عجــل اللــه فرجــه  -لــه أثــر نفســي وروحــي

التــي يضطلــع بهــا إمــام العصــر ،عجــل اللــه فرجــه.

وعقلــي وعبــادي بالنســبة لقــارئ الدعــاء؛ فلــو كان النظــر إلــى

لذا قال اإلمام الصادق ،عليه السالم:
«

ُ َ ِّ ً َ
ُ َْ ً َ َ
ً َ ْ
َ َ ْ ْ
ْ َْ
شــاهرا ســيفي مجــردا قناتــي
ــن قبــري مؤت ِــزرا كفنــى
فاخ ِرجنــي ِم
ِ
َ

ً

َ

وجــه أي عالــم مــن علمائنــا عبــادة ،فمــا بالــك بالنظــر إلــى وجــه
»،

ْ
ُ ِّ َ ْ َ
ّ
حاضـ ِـر َو ْالبــادي»؛ فــإن هــذا
ثــم تقــول الفقــرة« :ملبيــا دعــوة الداعــي ِفــي ال ِ

اجلــزء مــن الفقــرة يســتدعي التأمــل.
والسؤال الوارد ،ترى ماذا يقصد الدعاء بها؟
إن تلبيــة الداعــي تعنــي اســتعداده بــان ينفــذ أوامــر
االمــام ،عجــل اللــه فرجــه ،التــي تُــ َوكل اليــه ،ولكــن مــاذا

إمــام معصــوم ،والســيما أنــه عــن طريــق دعــاء العهــد ،وكذلــك
احلــال فــي ســـائر األدعيــة التــي تترك أثرهــــا النفســي لــــدى قارئ
الدعــاء.
ولمتابعــة هــذا الموضــوع مــن أجــل معرفــة مــا الــذي
يســتخلص قــارئ الدعــاء مــن هــذا الــكالم يأتــي فــي العــدد

القــادم إن شــاء اهلل تعالــى.

اضاءات تدبرية

اضاءات تدبرية

برنامج قرآني في النضال
ضد الظلم واإلرهاب والنفاق
زكي الناصر

إن معايشة القرآن
ال تعني الصداقة
الظاهرية مع ظاهر
اآليات بقدر ما هي
اتصال معنوي
يدفعه إلى تطبيقها
على نفسه
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إنّ أعظــم صفــة جتعــل مــن القــرآن
كتابـ ًا هاديـ ًا وبشــير ًا ،قدرتــه علــى تقريــب
اإلنســان إلــى احلقائــق الكونيــة
بشــكل يجعلــه يالمســها ويحســن
بهــا ليندفــع للتفاعــل معهــا ،وتطبيقها
علــى واقــع نفســه وحياتــه ،ولذلــك
فــإن آيــات الذكــر احلكيــم تُســقط
ا ُ
حل ُجــب الســميكة التــي تفصــل
اإلنســان عــن ســائر املخلوقــات حتــى
يكتشــف بالتالــي أن ســن اللــه -
تعالــى -هــي الســائدة فــي الكــون
واحليــاة .إ ّال أن املشــكلة الرئيســية
التــي تكمــن فــي أســلوب معرفــة
مجمــوع احلقائــق الســائدة هــي أن
اإلنســان عــادة مــا يالحــظ احلقائــق
القريبــة والظاهــرة فــي حــن يجهــل
أو يتناســى احلقائــق البعيــدة ،رغــم
أن بعــض هــذه احلقائــق لهــا دور
أســاس فــي رســم مالمــح املســتقبل،
وحتديــد معالــم املســيرة ،علــى
اعتبــار أن معرفــة بدايــة الطريــق
ليســت باملشــكلة الشــائكة ،ألن املهــم
أن يســير اإلنســان برؤيتــه األصيلــة
إلــى آخــر املطــاف.
يفصــل
بــدوره
الكــرمي
والقــرآن
ِّ
لإلنســان األمثــال واحلقائــق بوضــوح
وســهولة ،بحيــث أن اآليــة الواحــدة
منــه كفيلــة بتلخيــص عِ َبــر التاريــخ،
والســورة منــه قــادرة علــى شــرح
حــوادث سياســية ،واجتماعيــة،
واقتصاديــة ملاليــن البشــر ،فــإن
اإلنســان مدعــو إلــى دراســة هــذه
التجــارب فــي ثنايــا الذكــر احلكيــم
لعــدم مت ّكنــه مــن إدراك كافــة الوقائع

البشــرية .وعلــى ســبيل املثــال فــإن اآليــة
ــذ ا ْلع ْفــو و ْأمــر بِا ْلعــر ِ
{خ ِ
ف
الكرميــةُ :
َ َ َ ُ ْ ُ ْ
ِ
ِ
َو َأ ْع ِ
ــر ْض َع ِ
ــن َْ
ــن}( ،ســورة
الاهل َ
األعــراف ،)199 :تشــتمل علــى ثــاث جمل
قصيــرة يحتــوي كل منهــا علــى كلمتــن أو

ثــاث ،ولكنهــا رغــم هــذا اإليجــاز الدقيــق
تشــكل خريطــة شــاملة للســلوك البشــري
املتكامــل ،بحيــث إن علمــاء االجتمــاع،
والنفــس ،واختصاصيــي الســلوك
البشــري ال يســتطيعون إدراك األبعــاد

الواســعة لهــذه اجلمــل الثــاث ،ولــم
يتوصلــوا إلــى كنههــا .ومــن هــذا املنطلــق
تبــرز احلاجــة إلــى بصائــر القــرآن ملعرفــة
مقيــاس حســن وقبــح األعمــال بشــكل
واقعــي؛ ففــي بعــض األحيــان يكــره
اإلنســان شــيئ ًا فــي حــن أن نهايتــه تكــون
فــي صاحلــه ،وفــي أحيــان أخــرى يحــب
شــيئ ًا ولكــن نهايتــه تكــون ســيئة ،بينمــا
نــرى أن القــرآن يوضــح لنــا هــذا املقيــاس
{..و َع َســى
فــي اآليــة الواحــدة قائــ ًا:
َ
ُــم
َأ ْن َتك َْر ُهــوا َشــ ْيئ ًا َو ُه َ
ــر َلك ْ
ــو َخ ْ ٌ
ِ
ـم
َو َع َســى َأ ْن ُت ُّبــوا َش ـ ْيئ ًا َو ُهـ َ
ش َل ُكـ ْ
ـو َ ٌّ
ـون}( ،ســورة
ـم الَ َت ْع َل ُمـ َ
ـم َو َأ ْن ُتـ ْ
َواللَُّ َي ْع َلـ ُ
البقــرة.)216 :
إن معايشــة القــرآن ال تعنــي الصداقة
الظاهريــة مــع ظاهــر اآليــات بقــدر مــا هي
اتصــال معنــوي يدفعــه إلــى تطبيقهــا علــى
نفســه ،فالقــرآن كمثــل الشــمس تشــرق
كل يــوم لتعطــي آفاقــ ًا جديــدة ،ورونقــ ًا
ذا نكهــة أخــرى لنفــس اليــوم ،وهكــذا
احلــال بالنســبة إلــى القــرآن الكــرمي فإنــه
يــز ِّود العقــل اإلنســاني مــن خــال القــراءة
اليوميــة لــه بأبعــاد وآفــاق جديــدة ،حتــى
أن اقتباســات اإلنســان واســتيحاءاته مــن
القــرآن تتطــور إلــى األفضــل مــع مــرور
األيــام مــن خــال التفاعــل الواقعــي مــع
القــرآن ،وهــذا يعنــي مــن جهــة أخــرى أن
هــذا الكتــاب ميثــل بالنســبة إلــى اإلنســان
حديثــ ًا وبصيــرة ،وهــذان املفهومــان
اللــذان تكــررا فــي اآليــات القرآنيــة
يؤكــدان علــى أنّ القــرآن يعايــش مراحــل
حيــاة اإلنســان ،فاحلديــث يعنــي أن
القــرآن يتجــدد ،ويخاطــب اإلنســان بلغــة
احلــدث الــذي يعيشــه ،وكذلــك البصيــرة
ُبصــر اإلنســان بــن فتــرة وأخــرى
التــي ت ِّ
باملوقــف الســليم مــن األحــداث املتجــددة.
بصائر القرآن في العمل الرسالي

ولعــل حاجتنــا إلــى بصائــر القــرآن
الكــرمي تــزداد ،وتصبــح ماســة فــي هــذه
الفتــرة بالــذات ،فكلمــا خــاض املؤمنــون
جتــارب جديــدة فــي النضــال ،واقتحمــوا
أبواب ـ ًا واســعة حملاربــة األعــداء ،اشــتدت
احلاجــة إلــى اإلمــدادات القرآنيــة فــي
املنعطفــات واملنزلقــات التــي ميــر بهــا

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٧ﺟﻤﺎدى اﺧﺮ  ١٤٣٨ﻫـ

اإلنســان فــي مســيرته نحــو التغييــر،
ومــن البصائــر التــي تذكرنــا بهــا اآليــات
القرآنيــة مــا يلــي:
 -1مــن أولــى االســتراتيجيات
األساســية لعمليــة التغييــر؛ أن ال يصيبنــا
التعــب وامللــل فــي خضــم هــذه املســيرة،
وهــذا يعنــي اعتمــاد احلــذر كمبدأ رئيســي
خشــية الســقوط ،ثــم تنميــة اإلرادة الصلبة
الكفيلــة بالوصــول إلــى القمــة ،ذلــك ألن
الشــعور بالتعــب والتداعــي فــي طريــق
اجلهــاد يعنــي ضيــاع جهــود وتضحيــات
جمــة قدمــت خــال املســيرة.
 -2دراســة التجــارب اجلهاديــة
واســتيعابها :تقــول اآليــة الكرميــةَ { :يــا
ِ
ُــروا نِ ْع َمــ َة اللَِّ
َأ ُّ َيــا ا َّلذ َ
يــن َآمنُــوا ا ْذك ُ
ُــم ُجنُــو ٌد َف َأ ْر َســ ْلنَا
اء ْتك ْ
َع َل ْيك ْ
ُــم إِ ْذ َج َ
ِ
َان اللَُّ
ـم رحيـ ًا َو ُجنُــود ًا َل ْ ت ََر ْو َهــا َوك َ
َع َل ْي ِهـ ْ
ِ
ـون َبصــر ًا}( ،ســورة األحزاب:
بِـ َـا َت ْع َم ُلـ َ
 ،)9ولعــل فــي هــذه اآليــة إشــارة واضحــة
إلــى ضــرورة دراســة حيــاة النبــي،
صلــى اللــه عليــه وآلــه ،املقرونــة باملالحــم
البطوليــة التــي كانــت فــي عهــده ،واألمــر
بالذكــر فــي اآليــات الســابقة يــدل علــى
وجــوب ذكــر قصــة هــذه امللحمــة البطوليــة،
ولعلنــا ال نبالــغ إذا قلنــا إن دراســة حروب
الرســول ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،تــوازي
تعلــم القــرآن الكــرمي ألن هــذه احلــروب
ســوف ترســم خارطــة العمــل ،ومتنحنــا
البصائــر االســتراتيجية الهامــة؛ ويســتمر
ُــم
اءوك ْ
الســياق القرآنــي قائــ ًا{ :إِ ْذ َج ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُــم َو إ ْذِ
ُــم َوم ْ
م ْ
ــن َأ ْســ َف َل منْك ْ
ــن َف ْوقك ْ
ِ
ِ
ــوب
ــار َو َب َلغَــت ا ْل ُق ُل ُ
زَاغَــت ْالَ ْب َص ُ
الن ِ
َْ
ُّــون بِــاللَِّ ال ُّظنُونَــا}،
ــر َو َت ُظن َ
َاج َ
(ســورة األحــزاب.)10 :
الحذر من دور المنافقين

وفــي ظــل هــذه العوامــل املث ِّبطــة يبــرز
دور املنافقــن التخريبــي الــذي يشــير
قولــه{:وإِ ْذ َي ُق ُ
ــول
إليــه  -تعالــى -فــي
َ
ا ُْلنَافِ ُق َ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ــر ٌض
م
ــم
وب
ل
ق
ف
يــن
ــون َوا َّلذ َ
ْ َ َ
ُــرور ًا}،
َمــا َو َعدَ نَــا اللَُّ َو َر ُســو ُل ُه إِالَّ غ ُ
(ســورة األحــزاب ،)12 :فيمتنــع هــؤالء
املنافقــون عــن دفــع املــال بحجــة احلاجــة،
ويرفضــون النصــرة ِّ
مفضلــن املشــاغل
الدنيويــة ،ويتهربــون مــن ســائر األعمــال

ِ
يــن
{وا َّلذ َ
املقدســة ،وقولــه  -تعالــىَ :-
ِف ُق ُل ِ
ــر ٌض}( ،ســورة األنفــال:
ــم َم َ
وبِ ْ
 ،)49داللــة علــى أن هنــاك فئــة أخــرى غير
املنافقــن تســهم فــي إثــارة االنحرافــات،
وبــث الضــاالت عبــر نظراتهــا الســلبية،
وعلــى هــذا فــإن مــن النتائــج اإليجابيــة
لالبتــاءات معرفــة هــذه الفئــة ،فمــن
خاللهــا تنكشــف حقائــق الكثيــر مــن
النــاس.
وإضافــة إلــى عمليــات بــث اإلشــاعات
التــي يقــوم بهــا املنافقــون ،فإنهــم
يحاولــون رســم خطــوط مشــبوهة لترويــج
اخلطــوط التراجعيــة عنــد املؤمنــن
متذرعــن بتبريــرات مختلفــة يشــير إليهــا
ــت
{وإِ ْذ َقا َل ْ
القــرآن الكــرمي فــي قولــهَ :
ِ ِ
ــل َي ْث ِ
ــم َيــا َأ ْه َ
ــر َب الَ ُم َقــا َم
َطائ َفــ ٌة من ُْه ْ
َلكُــم َفار ِجعــوا ويســت َْأ ِذ ُن َف ِر ٌ ِ
ــم
يــق من ُْه ُ
ْ ْ ُ ََْ
ــو َر ٌة َو َمــا
ــي َي ُقو ُل َ
ــون إِ َّن ُب ُيو َتنَــا َع ْ
النَّبِ َّ
ِ
ٍ
ِ
ــرار ًا *
ــو َرة إِ ْن ُي ِريــدُ َ
ــي بِ َع ْ
ون إِالَّ ف َ
ه َ
ـت ع َلي ِهـ ِ
و َلـ ِ
ـن َأ ْق َط ِ
ـم
ـم مـ ْ
َ ْ
ار َهــا ُثـ َّ
ـو ُدخ َلـ ْ َ ْ ْ
ُســئِ ُلوا ا ْل ِف ْتنَــ َة َلت َْو َهــا َو َمــا َت َل َّب ُثــوا ِ َبــا
إِالَّ َي ِســر ًا}( ،ســورة األحــزاب-13 :
 ،)14وكل هــذه األســاليب تســتهدف كمــا
تشــير إلــى ذلــك اآليــة الفــرار مــن ســاحة
املواجهــة.
بصائر القرآن مواجهة األزمات

إنّ َم َثــل األمــة املؤمنــة كمثــل شــجرة
طيبــة كلمــا مــ ّر عليهــا الزمــان اشــتد
ســاقها ،وانتشــرت فروعهــا ،والصــراع
واملواجهــة يزيــدان األمــة املؤمنــة قــوة
ومتاســك ًا وجتربــة وصمــود ًا ،ألن املشــاكل
هــي التــي تصقــل شــخصية اإلنســان
املؤمــن ،وإذا أضيفــت إليهــا مشــاكل
الصــراع ومآســيه فــإن نفــوس املؤمنــن
ســوف تــزداد صالبــة ،ذلــك ألن مواقفهــم
مــن املشــاكل تختلــف أساســ ًا عــن
مواقــف الكفــار ،فاإلنســان املؤمــن يتلقــى
املشــكلة كتجربــة جديــدة يخوضهــا مــن
أجــل اكتســاب املناعــة والهــدى والعلــم
كمــا يشــير إلــى ذلــك قولــه -تعالــى:-
ِ
ِ
ِ
ــم
يــن َج َ
{وا َّلذ َ
َ
اهــدُ وا فينَــا َلن َْهد َين َُّه ْ
ُســ ُب َلنَا}( ،ســورة العنكبــوت.)69 :
ولــن ينــال املؤمــن هــذه الدرجــة
الرفيعــة دون أن يخــوض جتربــة االمتحــان
آذار | 2017

من قوافل الدعم اللوجستي إىل قوات احلشد الشعبي

ّ َ َ
إن مثل األمة
المؤمنة كمثل شجرة
ّ
طيبة كلما مر عليها
الزمان اشتد ساقها،
وانتشرت فروعها
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اضاءات تدبرية

الذي يجعل
ً
اإلنسان نشيطا
ً
حيويا هو الهدف
السامي ،والثقة
المستمرة باهلل،
ومن ثم نبذ
الهموم الثانوية
ً
جانبا

ALHODAMAG.COM

34

فــي الدنيــا حتــى تصقــل نفســيته ،والقــادر
علــى إجــراء البــاء ،قــادر علــى إعطــاء
الصبــر عليــه ،ألن رحمــة اللــه بالعبــاد،
وباملؤمنــن خاصــة؛ تأبــى إنــزال البــاء
الصعــب علــى املؤمنــن دون منحهــم القدرة
علــى مقاومتــه ،وبالتالــي فــإن اإلنســان
املؤمــن يدخــل فــي مدرســة االبتــاءات
ليخــرج بطــ ًا حامــ ًا بيــده شــهادة
الص ّديقــن والشــهداء والصاحلــن ،وهــذا
مــا أشــارت إليــه اآليــات الكرميــة التاليــة:
َ
ض َب اللَُّ َم َثــ ً
َــر َك ْي َ
ا كَلِ َمــ ًة
{أ َل ْ ت َ
ــف َ َ
ٍ
ٍ
ــت
ــج َرة َط ِّي َبــة َأ ْص ُل َهــا َثابِ ٌ
َط ِّي َبــ ًة ك ََش َ
ِ
ُــؤ ِت ُأ ُك َل َهــا ك َُّل
ــاء * ت ْ
َو َف ْر ُع َهــا ِف َّ
الس َ
ِحـ ٍ
َ
ـن بِ ـإِ ْذ ِن َر ِّ َبــا َو َيـ ْ ِ
ـر ُب اللَُّ ْال ْم َثـ َ
ـال
ِ
ون * َو َم َث ُ
ــل
لِلن
َّــر َ
ــم َيت ََذك ُ
َّــاس َل َع َّل ُه ْ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ــت
اج ُت َّث ْ
ــج َرة َخبِي َثــة ْ
كَل َمــة َخبِي َثــة ك ََش َ
ِ
ِ
ٍ
ـو ِق ْالَ ْر ِ
ـن َقـ َـرار *
ض َمــا َلــا مـ ْ
ـن َفـ ْ
مـ ْ
ـت اللَُّ ا َّل ِذيــن آمنُــوا بِا ْل َقــو ِل ال َّثابِـ ِ
ـت
ُي َث ِّبـ ُ
ْ
َ َ
ِ
ِف َْ
ْ
ال َيــاة الدُّ ن َيــا}( ،ســورة إبراهيــم24 :
 ،)27أي إن القــول الثابــت فــي احليــاةالدنيــا هــو عاقبــة الثبــات فــي مواجهــة
املشــاكل ،وهــو مــن ثــم نتيجــة الشــجرة
الطيبــة التــي يكــون عودهــا قويــ ًا ثابتــ ًا
وجذورهــا ممتــدة فــي أعمــاق األرض
وفروعهــا منتشــرة فــي الســماء ،وهكــذا
يكــون اإلنســان املؤمــن حينمــا يواجــه
أعاصيــر احملــن واالبتــاءات ،فيصلــب
عــوده ،ويقــوى ســاقه ،ومتتــد جــذوره،
وتنتشــر فروعــه.
فاالبتــاء حصــن االنتصــار ،ومعرفــة
هــذه احلقيقــة ضروريــة التخــاذ املوقــف
املناســب وفقهــا ،وخصوصـ ًا فــي مواجهــة
األعــداء وبعــد االنتصــار عليهــم ،جتــاوز
غــرور هــذا االنتصــار ،ونبــذ األنانيــات
التــي قــد تبــرز بعــد االنتصــار ،وجتــاوز
الطفيليــات التــي تتســلق شــجرة
االنتصــار ،وتنخــر فــي أعماقهــا ،ولذلــك
فإننــا نواجــه فــي هــذه احلالــة مشــاكل
أكبــر مــن مشــاكل مــا قبــل االنتصــار ،لــذا
علينــا التفــرغ لتحــدي املشــاكل اخلارجيــة
بصمــود أكبــر ،ووحــدة أقــوى ،ألن
الصــراع يســتمر قبــل االنتصــار وبعــده،
ولكــن كلمــا طالــت فتــرة الصــراع قبــل
االنتصــار كلمــا ازداد حتصــن املؤمنــن
ضــد املشــاكل التــي يفتــرض وجودهــا

بعــد االنتصــار ،فهــو يعطــي القــدرة علــى
تقييــم املواقــف ،وبنــاء الكــوادر ،وتوعيــة
اجلماهيــر ،ومتييــز اخلطــوط املنحرفــة
التــي قــد تتســلل فــي الصفــوف ،ومعرفــة
العالــم احمليــط بنــا ،واملؤامــرات التــي
تنســج فــي اخلفــاء ،واكتشــاف العناصــر
املخلصــة للتحالــف معهــا مــن أجــل بنــاء
مســتقبل أفضــل.
برنامج الجهاد في القرآن الكريم

وفي ســورتي (الضحى) و(االنشــراح)
يحــدد اللــه  -عـ ّز وج ّل  -مرحلــة من أحرج
املراحــل التاريخيــة التــي مـ ّر بهــا رســولنا
األعظــم محمــد ،صلــى اللــه عليــه وآلــه،
ففــي ســورة الضحــى يشــير  -تعالــى-
الض َحــى *
{و ُّ
إلــى هــذه املرحلــة قائ ـ ًاَ :
َوال َّل ْيـ ِ
ـك َر ُّبـ َ
ـجى * َمــا َو َّد َعـ َ
ـك
ـل إِ َذا َسـ َ
َو َمــا َق َ
ــى}( ،اآليــة  .)3-1فقــد كان
هنــاك تســاؤل مــن قبــل النــاس ،أو مــن
قبــل بعــض املؤمنــن وهــو :ملــاذا لــم ينــزل
اللــه  -تعالــى -النصــر علــى نب ّيــه وعلــى
املؤمنــن؟ فأجــاب عــ ّز وجــ ّل علــى هــذا
ــك َر ُّب َ
{مــا َو َّد َع َ
ــك
التســاؤل قائــ ًاَ :
َو َمــا َق َ
ــى} ،أي أنــه لــم يهجــرك ولــم
يتــركك لألعــداء .وفــي احلقيقــة فــإن هــذه
الســورة تزودنــا ببرنامــج فــي نضالنــا
ضــد الظلــم واإلرهــاب والنفــاق ،وعلينــا
أن نتخــذ كل بنــد مــن بنــوده ،وكل آيــة
مــن آياتــه برنامــج عمــل ،ومنهــاج ســلوك،
واتخــاذ مواقــف.
وفيمــا يلــي نســتعرض بنــود هــذا
البرنامــج:
ــك ِ
{ -1و َل ْل ِ
َ
َ
ــن
م
ل
ــر
خ
ة
ــر
خ
ُ
َ
َ
َ
َ
ٌْ
ْالُ َ
ول}( ،ســورة الضحــى،)4 :
فلنفتــرض أن الرســاليني لــم يحققــوا
االنتصــار املرجــو ،فهــل ســتذهب
جهودهــم هبــاء؟ قطعـ ًا؛ كال ،ألن الشــهادة
رب
والصبــر واالســتقامة ،ســتوصلهم إلــى ّ
العاملــن ،وســواء طالــت املــدة أم قصــرت
فــإن األجــر مكتــوب عنــد اللــه عـ ّز وج ـ ّل،
وإنّ طــول املــدة لــن يزيــد هــذا األجــر إ ّال
منــو ًا.
ِ
يــك َر ُّب َ
ف ُي ْعط َ
ــك
ــو َ
{و َل َس ْ
َ -2
ــر َض}( ،ســورة الضحــى،)5 :
َف َ ْ
فالرضــا غيــر موجــود فــي الدنيــا ،ولكــن

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٧ﺟﻤﺎدى اﺧﺮ  ١٤٣٨ﻫـ

اإلنســان املؤمــن هــو الوحيــد الــذي ميكنــه
أن يرضــى ،ألن اللــه  -تعالــى -مينحــه
الرضــا وحالــة االطمئنــان فــي نفســه،
وهــذا هــو األمــل الــذي يحــدو بنــا إلــى
التحــرك املســتمر ،ألن النهايــة هــي
الرضــا ،والرضــا هــو قمــة العطــاء.
ِ
َ -3
آوى}(،ســورة
{أ َل ْ َيِــدْ َك َيتيـ ًا َف َ
الضحــى ،)6 :ويشــير  -تعالــى -هنــا إلــى
ضــرورة توفــر عنصــر القيــادة ،وعنصــر
األرضيــة الالزمــة النطــاق العمــل
الرســالي.
ًّ
َ
َ
{و َو َجــدَ ك َضاال ف َهدَ ى}(،ســورة
َ -4
الضحــى ،)7 :وبعبــارة أخــرى فــإن الوضــوح
ضروري للعمل الرســالي.
َ
{و َو َجــدَ َك َعائِ ً
ال َفأ ْغنَى}(،ســورة
َ -5
الضحــى ،)8 :فاملــد االقتصــادي ُيعــد قضية
هامة بالنســبة إلــى النهضات.
 -6أمــا القســم األخيــر مــن البرنامــج
فهــو انشــراح الصــدر ،وهــو مــن أهــم
مســتلزمات العمــل الرســالي ،ويب ِّينــه -
عــ ّز وجــ ّل  -فــي ســورة االنشــراح فــي
َ
َــر ْح َل َ
ــك َصــدْ َر َك}،
قولــه{ :أ َل ْ ن ْ َ
(ســورة الشــرح ،)1 :فنحــن بحاجــة
إلــى شــرح الصــدر ،ألن قلــب اإلنســان
إذا كان ض ِّيقــ ًا فإنــه ســيتأثر بأبســط
مشــكلة .والوســيلة الوحيــدة لتحقيــق حالــة
(انشــراح الصــدر) تتمثــل فــي التــوكل
علــى اللــه والثقــة بنصــره ،واليقــن بــأنّ كل
شــيء يــرد علــى اإلنســان املؤمــن هــو خيــر
لــه ســواء كان مصيبــة أم مكســب ًا.
يوجهنــا  -تعالــى -إلــى
وأخيــر ًا ّ
برنامــج مهــم يتمثــل فــي قولــه  -تعالــى:-
ــب}( ،ســورة
{ َفــإِ َذا َف َرغ َ
ْــت َفان َْص ْ
الشــرح ،)7 :فالــذي يحمــل ه ّم ـ ًا كبيــر ًا،
أو يتطلــع إلــى حتقيــق هــدف عظيــم فإنــه
ال يفــرغ مــن عمــل إ ّال لينشــغل بــأداء عمــل
آخــر ،وزاده فــي هــذه الرحلــة الطويلــة
ذكــر اللــه ،والرغبــة فــي ثوابــه .وقلــب
اإلنســان هــو الــذي ينخــر فيــه التعــب
ال جســمه ،ألن تعــب اجلســم ناجــم مــن
الــروح واألعصــاب ،فــإذا كانــت النيــة
قويــة فــإن اجلســم ســيتحمل متطلباتهــا،
والــذي يجعــل اإلنســان نشــيط ًا حيويـ ًا هو
الهــدف الســامي ،والثقــة املســتمرة باللــه،
ومــن ثــم نبــذ الهمــوم الثانويــة جانبــ ًا.

الغناء والموسيقى

س :مــا حكــم نغمــات الموبايــل التــي تكــون
علــى أطــوار لطميّــات وقصائــد ،أو علــى أطــوار
أناشــيد وطنيــة أو حربيــة؟
تعــد عرفــً مــن
ج :ال بــأس بذلــك إن لــم
ّ
الموســيقى.
س :مــا حكــم ســماع الموســيقى لغــرض
تهدئــة األعصــاب؟ ومــا حكــم ســماع األناشــيد
التــي يذكــر فيهــا اهلل ويمــدح فيهــا أهــل البيــت
عليهــم الســام وتحــوي علــى موســيقى؟ وهل
كل الموســيقى مــا عــدا موســيقى أهــل اللهــو
والطــرب جائــزة؟ ومــا حكــم اســتخدام العــود
أو البيانــو للموســيقى فــي أناشــيد إســامية؟
ج :اإلســتماع إلــى كل أنــواع الموســيقى
وكل األناشــيد المصحوبــة بالموســيقى
حــرام ،كمــا يحــرم اســتخدام كل آالت
الطــرب.
السحر والشعوذة

س :مــا هــو رأيكــم بقــراءة الفنجــان ،هــل
يجــوز ذلــك؟
ج :ينبغي االبتعاد عن الخرافات.
س :هــل يجــوز تســخير المالئكــة واألرواح أو
الجــن؟
ج :ال يجوز.
الترويج لكتب الطالسم

س :لــدي مكتبــة فــي األنترنــت خاصــة
بالكتــب فقــط ،هــل أســتطيع أن أقــوم بإضافــة
كتــب روحانيــة تتحــدث عــن الطالســم وعلــوم
التنجيــم وغيرهــا والوقايــة مــن الســحر ،مــع
العلــم أن الكتــب فيهــا طالســم كثيــرة؟
ج :ينبغــي عــدم الترويــج لهــذا النــوع
مــن الكتــب إذا كان فيهــا احتمــال التضليــل
وتوجيــه النــاس إلــى أمــور باطلــة.
الخمس

س :مــا حكــم مــن لــم يدفــع الخمــس إتباعــً

لفقيــه ميــت كان يفتــي بعــدم وجــود الخمس؟
ج :إذا قــــــلد أحــــــد العــــــلماء ممــــــن
يوجبــــــون الخمــــــس فعليــه أن يــــــدفعه
اآلن.
س :هــل يجــب الخمــس علــى الصبــي فــي
أموالــه أم ينتظــر إلــى مــا بعــد البلــوغ؟
ج :األحــوط لزومــً الخمــس في مــال الصبي
لــو ا ّتجــر فيــه ول ّيــه ،وعليــه أن يدفعــه عنــه،
ولــو لــم يفعــل تعلــق بذمــة الصبــي وعليــه
أن يدفعــه بعــد بلوغــه.
س :هــل يجــب الخمــس فــي المــال الــذي
يجمــع لشــراء أرض أو بيــت أو ســيارة أو غيرهــا؟
ُعــد عرفــً مــن المؤونــة ،فــا
ج :إذا كان ي
ّ
خمــس فيــه.
الحجاب

س :هــل يجــب علــى الرجــل إلــزام زوجتــه
علــى لبــس الحجــاب الشــرعي؟
ج :يجــب مــن بــاب القيمومــة عليهــا ومــن
بــاب األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.
س :هــل لبــس الحجــاب عنــد قــراءة القــرآن
الكريــم واجــب؟ أو لبســه عنــد دراســة مــادة
الديــن فــي المدرســة واجــب؟
ج :ال يجــب لبــس الحجــاب فــي هذيــن
المورديــن إن لــم يكــن هنــاك ناظــر أجنبــي
فالحجــاب واجــب لهــذا الســبب.
ارتداء البنطلون للنساء

س :مــا حكــم ارتــداء البنطلــون للفتــاة
المحجبــة؟ وهــل يجــوز ارتــداؤه أمــام المحــارم؟
ج :تســــــتطيع المــــــرأة أن تلبــس أمــام
زوجهــــــا مــا تشــــــاء مــــــن المــــــابس وال
توجــد أي قيــود فــي ذلــك.
أمــا بالنســبة للمحــارم اآلخريــن فاألفضــل
أن ترتــدي المــــــابس المــــــحتشمة ،وإذا
كــــــان بعــــــض أنواع المــــــابس يثير اآلخرين
ويــؤدي إلــى الوقــوع فيمــا يُكــره فينبغــي
اجتنابــه.
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مجتمع

مجتمع

التسامح واالستيقاظ من األحالم الوردية
كريم الموسوي

بين مرحلة
الصبا ومرحلة
النضج البشري
يتقلب اإلنسان بين
تحوالت ذهنية
كبيرة؛ يتدرج فيها
من الوهم والحلم
والحقيقة ،حتى
يستقر على وقع
الحقيقة

الســير فــي طريــق الكمــال هــي الغايــة
التــي نصبــو إليهــا ،فمنــذ الطفولــة ونحــن
نتعلــم علــى يــد والدينا أن نتصــرف بأفضل
مــا يكــون وأن نحســن التعامل مــع اآلخرين
كمــا يفعــل أي إنســان صالــح ،وأن نحســن
الظــن باآلخريــن ونعفــو عــن املســيئني ،وأن
نســاعد الفقــراء واحملتاجــن ،ليــس هــذا
فحســب بــل يعلموننــا أيضـ ًا كيــف نحســن
التفكيــر والتحليــل مبــا تســتوعبه عقولنــا
الصغيــرة آنــذاك.
ً
ً
وحينمــا نرتكــب خط ـأ مــا مخالف ـا ملــا
تعلمنــاه علــى يــد آبائنــا فرمبــا يســيطر
علينــا هاجــس اخلــوف مــن العقــاب،
وخشــية أال يكــون آباؤنــا يصفــح عمــا بــدر
م ّنــا ،ولكــن بعــد مــدة نكتشــف أن آباءنــا
هــم أكثــر رحمــة ورأفــة بنــا وقــد ســامحونا
علــى مــا فعلنــاه ،بيــد أن هــذا ،رمبا يشــكل
بدايــة لــدى بعــض األطفــال ليتمــادوا فــي
األخطــاء وتكــرار أفعالهــم الســيئة؛ ألنهــم
أخــذوا االنطبــاع بــأن اآلبــاء متعاطفــون
ومتســامحون وأنهــم ســيعفون عــن
أخطائهــم.
وعندمــا نكبــر تنتابنــا أفــكار مشــابهة
عــن اإلنســان الكامــل ،فنحلــم باالقتــران

بزوجــة ذات ســمو وكمــال ،وعلــى وقــع
هــذا احللــم ندخــل العــش الذهبي فتتجســم
الصــورة لدينــا لإلنســان الكامــل علــى
شــكل امــرأة ولكــن بعــد حــن تبــدأ هــذه
الصــورة تتغيــر شــيئ ًا فشــيئ ًا حتــى جنــد
أن الصــورة التــي كانــت فــي مخيلتنــا مــا
كانــت إال حلمــ ًا ورديــ ًا!
وبــن مرحلــة الصبــا ومرحلــة النضــج
البشــري يتقلــب اإلنســان بــن حتــوالت
كبيــرة؛ هــي حتــوالت ذهنيــة يتــدرج فيهــا
اإلنســان مــن الوهــم واحللــم واحلقيقــة،
وحتــى يســتقر حالــه علــى وقــع احلقيقــة،
يكــون قــد عايــش وجــرب حــاالت ومراحــل
نفســية مختلفــة ،ومــن النــاس مــن ال يصــل
أبــد ًا إلــى احلقيقــة ألنــه يريــد أن يعيــش
فــي كنــف حلمــه الطفولــي ،ومنهــم مــن
يصــل إلــى معرفــة احلقيقــة والواقــع فــي
ســن متأخــرة مــن حياتــه ،ومنهــم مــن
يســبق ذلــك فيصــل إلــى معرفــة الواقــع فــي
باكــورة عمــره.
املهــم هنــا أن نعــرف بــأن فهــم احلقيقة
هــو الــذي سيســاعدنا علــى تخطــي مســيرة
احليــاة بأفضــل مــا يكــون ،فالــزوج الــذي
ال يــزال يعيــش مــع حلمــه الطفولــي ،بأنــه
تــزوج مــاك ًا؛ فهــذا اإلنســان لــن يســتطيع
أن يعيــش مــع زوجتــه احلاليــة ،ولــن يعــرف
كيــف يتعامــل مــع الواقــع اجلديــد ،أمــا

الشــخص الــذي خــرج مــن حلمــه الطفولــي
وأدرك حقيقــة الواقــع فإنــه ســتتوفر لديــه
إمكانيــة التعامــل معــه.
وكمــا نعــرف أن اإلنســان خَ ّطــاء،
فكيــف ينبغــي أن نتصــرف إزاء هــذه
احلقيقــة البشــرية ،ففي تصوراتنــا املخملية
ال نتوقــع مطلقــ ًا أن تصــدر أخطــاء مــن
األشــخاص الذيــن نحبهم؛ مــن أب وأم وأخ
و زوج وصديــق وغيرهــم ،وعندمــا نلمــس
اخلطــأ منهــم ،فــا نــدري مــا العمــل؟! هــل
نقاطعهــم أو نتشــاجر معهــم؟ أم هــل نعفــو
ونصفــح عنهــم؟
نحــن عندمــا نقــرأ قصــة أبينــا آدم،
وأمنــا حــواء ،وكيــف عفــا اللــه  -ســبحانه
وتعالــى -عــن ذنبهمــا ،نــدرك أن احليــاة
قائمــة علــى أســاس العفــو و الرحمــة ،ولكن
ليــس مــن دون ثمــن؛ فأبونــا آدم وأمنــا
حــواء ،عليهمــا الســام ،دفعــا ثمن ـ ًا غالي ـ ًا
خلطئهمــا وهــو نزولهمــا مــن عليــاء اجلنــة
إلــى دنيــة الدنيــا ،فــإذا كان هــذا عقابهمــا
لذنــب واحــد اقترفــوه؛ فمــا مصيرنــا نحــن
األرضيــن الغارقــن باخلطايــا والذنــوب؟!
وهنــا يجــب التفريــق بــن العفــو عــن
املجرمــن وبــن العفــو والتســامح عــن
هفــوات النــاس وأخطائهــم البســيطة التــي
ارتكبوهــا عــن غيــر عمــد ،والتــي لــم تتجاوز
حدودهــا الدمــاء واملــال واألعــراض ،ففــي

القصــاص تتحقــق معانــي احليــاة ألولئــك
النــاس املســاملني الذيــن يريــدون العيــش
بســام وأمــان.
إن الــذي يســتحق العفــو هــو ذلــك
الشــخص الــذي يريــد أن يبنــي احليــاة
ويحــاول جاهــد ًا أن يرفــع نفســه نحــو
الكمــال ،ومــن هنــا يتبــن أن املســيرة
اإلنســانية الصحيحــة هــي التــي يتعلــم
فيهــا اإلنســان كيفيــة الصعــود علــى
درجــات التكامــل ،ال أن يبقــى فــي موقعــه
مكــرر ًا نفســه و أخطــاءه وكل يــوم جديــد
يأتــي عليــه وهــو قابــع فــي زاويــة النســيان.
هــذا املبــدأ ينطبــق عليــك كمــا ينطبــق
علــى زوجــك وصديقــك وقريبــك وغيرهــم،
فمــا دمــت لــم تصــل إلــى درجــة الكمــال فال

تتوقــع مــن اآلخريــن أنهــم وصلــوا إلــى ذلك
املســتوى ،فيجــب أن تتوقــع منهــم اخلطــأ
وأن تســامحهم وتصفــح عــن هفواتهــم
وأخطائهــم.
إنــك لــو دققــت فــي التضحيــات التــي
تقدمهــا زوجتــك لرعايــة أطفالــك ،مثــل؛
اســتيقاظها فــي الليــل لرعايــة األطفــال
وعنايتهــا بهــم ،و انشــغالها الدائــم بتوفيــر
الراحــة لــك وألطفالــك ،وكــذا ســائر شــؤون
البيــت والعالقــات الزوجيــة ،ألدركــت أن
زوجتــك أفضــل مــن مــاك ،ألنهــا هــي
املخلوقــة مــن عالــم املــادة الدونيــة والــروح
العلويــة ،ومتكنــت أن تتغلــب علــى طبيعتهــا
األرضيــة وتضحــي بوقتهــا وعمرهــا
وشــبابها فــي ســبيل حتقيــق الســعادة لــك

وألســرتك ،وهــي فــي الواقــع تقــوم بأكثــر
مــن واجبهــا الشــرعي  -أحيان ـ ًا  -ورمبــا
تبــذل طاقــات مضاعفــة ،أليــس مــن الالئــق
عندمــا ترتكــب خطــ ًأ مــا ،أن تســامحها
وتصفــح عنهــا؟ علمـ ًا أن التســامح مطلــوب
مــن املــرأة كمــا هــو مطلــوب مــن الرجــل.
وهــذا ميثــل قاعــدة ومنطلق ـ ًا التخــاذ
العفــو منهجـ ًا فــي حياتنــا ،يتجســد فــي كل
حــن مــع األصدقــاء واإلخــوان واألقربــاء
وســائر أفــراد املجتمــع ،فمعظــم مــا يصــدر
مــن النــاس مــن هفــوات بحــق اآلخريــن،
رمبــا تكــون عفويــة وغيــر مقصــودة ،وعليــه
يجــب أن يتحلــى املــرء بالصبــر واحللــم
حتــى يتمكــن مــن التعامــل مــع املوقــف
الصعــب بشــكل الئــق.

مشكلة الفضول في المجتمع
زهراء حكمت

ِســمع صوت ـ ًا فخــرج للشــارع ليــرى مــا
ســبب الصــوت!
بــدأت مشــاجرة ،وجدتــه أول الواقفــن
واملخاصمــن مــع احــد األطــراف ،رغــم ان
املســألة شــخصية وهــو ال يعــرف هــذا وال
ذاك!...
ســائق تكســي هــو؛ كل مــن يركــب معــه او
تركــبّ ،
تدخــل بــكل تفاصيــل حياتــه وحياتهــا،
رغــم أن الطريــق مدتــه عشــرة دقائــق وال
يســتحق الـــ( )100ســؤال التــي ســألها،
وأص ـ ًا؛ ال ينفعــه األمــر ان عــرف التفاصيــل
أم ال!
ً
يوميـا تســأل جارتهــا؛ مــاذا أكلتــم؟ مــاذا
اشــتريتم؟ الــى أيــن خرجتــم؟ ومــع مــن...؟!
موظفــة هــي؛ ويوميــ ًا تســأل صديقتهــا
املتزوجــة؛ مــاذا أعطــاك زوجــك هديــة زواجــك
هــذا العــام؟!
وملاذا لم يسافر بك الى البلد الفالني؟!

ومــاذا قالــت عمتــك؟! وملــاذا لبس ِ
ــت
الفســتان األخضــر بالعــرس ،رغــم ان األحمــر
أجمــل؟ ومــن أيــن اشــتريته؟ وهــل كان هنالــك
لــون ومحــل أخــر؟ ثــم مــن أي شــارع ذهبــت؟
ومــاذا انــزل فــان مــن بضاعــة؟
رغم انها ال تنوي الشراء أبداً.
ٌ
فضــول مضحــك ،بــل مضجــر ومتعــب،
وقاتــل للوقــت ،بــل مميــت لتكامــل الــروح
ويــؤدي الــى تــرك املهــم بحيــاة اإلنســان.
أســئلة ال طائــل منهــا وبــا نفــع وتســبب
الضجــر للمقابــل ،او جتعلــه يفتخــر بنفســه
يومي ـ ًا أمــام اآلخريــن
ألنــك أعطيتــه اكثــر مــن حقــه باالهتمــام
والســرد لقصصــه وبــكل مــكان ،او قــد يســبب
القطيعــة والتكلــف بالــرد ممــن ال يحــب ان
يتدخــل اآلخــرون بخصوصياتــه ،او قــد يجــر
ويتســبب الوقــوع مبزالــق احلــرام خاصــة بــن
الرجــل واملــرأة احملــرم.
إذن؛ ملاذا الفضول؟!
وملــاذا التدخــل والتأويــل واالنشــغال مبــا
ال ينفــع؟! باملقابــل تــرك مــا هــو ضــروري ومهم

لنــا كالســؤال عــن األحــكام الفقهيــة االبتالئيــة،
او التقــرب الــى اللــه  -تعالــى -بالعبــادة،
والتعــرف علــى ســيرة حيــاة أهــل البيــت،
عليهــم الســام.
هــذا فضـ ًا عــن اذا شــغلنا وقتنــا مبــا هو
نافــع مــن ســماع حملاضــرة او وصيــة او دعــاء
وآيــات مــن الذكــر احلكيــم ،وغيرهــا كثيــر ،ولــو
طالعنــا احاديــث األئمــة املعصومــن ،عليهــم
الســام ،فــي جتنــب الفضــول ،لوجدنــا الكثيــر
منهــا حديــث اإلمــام الرضــا ،عليــه الســام:
«إن اللــه يبغــض القيــل والقــال وإضاعــة املــال
وكثــرة الســؤال.
طبعــ ًا أســباب فضــول كثيــرة كهــذه؛
منهــا مــا هــو مكتســب بالتربيــة والتعلّــم مــن
الوالديــن او احمليطــن.
ومنهــا مــا هــو نتــاج الفــراغ ،ومنهــا يعــود
الــى مشــاكل نفســية مثــل؛ احلقــد والكراهيــة
وعقــد النقــص ،لــذا نالحــظ البعــض يخــال
نفســه ع ّالمــة زمانــه ،البــد أن يعــرف كل
شــاردة وواردة ،رغــم انــه يضـ ّر نفســه ويقتــل
وقـــته قبــل ان يضــر اآلخريــن.
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طريق النجاح وخديعة الحظ
إعداد :إيمان عبد األمير

إن النجاح ليس
بضربة حظ ،وإنما
له قواعده الثابتة،
وقوانينه الطبيعية،
التي يجب أن تتبع
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يبحــث اجلميــع عــن ســبل النجــاح
فــي حياتــه ،ويتمنــى البعــض أن «يحظــى»
بالســهل واليســير مــن هــذه الســبل
اعتقــاد ًا منهــم بــأن التفــوق والنجــاح
يأتــي مــن بــذل اجلهــد العضلــي والذهنــي،
إمنــا هــو نتيجــة ّ
تدخــل عوامــل أخــرى
مثــل «احلــظ» أو «الصدفــة» وغيرهمــا مــن
املفــردات اخلارجــة مــن منظومــة احليــاة
العمليــة ،وال تنتظــم فــي منهــج عقالئــي
ومنطقــي .ولعــل اإلســام وعلــى لســان
الوحــي يؤكــد فــي القــرآن الكــرمي القاعــدة
ِ
إلنس ِ
ــان إِالَّ َمــا
{و َأ ْن َل ْي َ
األســاس؛ َ
ــس ل ِ َ
َسـ َعى * َو َأ َّن َسـ ْع َي ُه َسـ ْـو َف ُيـ َـرى}( ،ســورة
النجــم.)40-39 :

وكمــا النجــاح مرهــون بعمل االنســان
وســعيه اليــه ،فــان الفشــل ايضــ ًا يكــون
نتــاج التكاســل والتــواكل ،ونحــن نؤمــن
أن اللــه  -تعالــى -قســم فــرص النجــاح
لعبــاده بالســ ّوية ،فالنجــاح ليــس قضــا ًء
مبرم ـ ًا للبعــض ،كمــا ليــس الفشــل أمــر ًا
محتومــ ًا آلخريــن ،بحيــث يكــون الناجــح
ممــن يحــرزه وإن لــم يبــذل جهــدا ،بينمــا
الفاشــل يبقــى محرومـ ًا منــه مهمــا حــاول
وبــذل مــن جهــود ،بــل النجــاح أمــر
متوفــر للجميــع ،متامــا كمــا ان الطعــام،
والشــراب ،والراحــة ،وامللبــس ،واملســكن
متوفــر للجميــع ،وان بنســب متفاوتــة.
النجاح صناعة يدوية

إن النجــاح ليــس ضربــة حــظ ،بــل
ميكــن القــول انــه اذا كان مــن النــادر ان

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٧ﺟﻤﺎدى اﺧﺮ  ١٤٣٨ﻫـ

يصبــح املــرء مليونيــر ًا بالصدفــة  -كأن
ميــوت احــد أقربائــه األغنيــاء فيــرث منــه
 فانــه مــن املســتحيل ان يصبــح ناجحـ ًابالصدفــة ،فالنجــاح ال ُيــو َّرث ،إمنــا لــه
قواعــده الثابتــة ،وقوانينــه الطبيعيــة،
واإلنســان فــي كل الظــروف ،وفــي جميــع
احلــاالت بإمكانــه حتقيــق النجــاح فــي
حياتــه بشــرط اتبــاع قوانــن النجــاح
وأصولــه ،والناجحــون فــي العالــم ،إمنــا
يصلــون الــى القمــة ،بإتبــاع تلــك القوانــن،
كمــا ان الذيــن يتعلمــون فــن الســياقة
امنــا يتبعــون قوانينهــا ،وال يتــم لهــم ذلــك
كضربــة حــظ؛ فكمــا ال يولــد احــد وهــو
ســائق بطبعــه ،فانــه ال يولــد احــد وهــو
ناجــح بطبعــه.
لــذا ميكــن القــول :إن النجــاح صناعة
يدويــة ،فالناجــح يصنــع االنســان بيديــه،

وكذلــك األمــر بالنســبة الــى الفشــل ،وهــذا
يكــون عندمــا ال يربــط الناجحــون جناحهــم
باحلــظ احلســن ،وال ينســب الفاشــلون
فشــلهم الــى احلــظ الســيئ ،او الظــروف
املعاكســة او مؤامــرات اآلخريــن.
والفــرق بــن الناجــح والفاشــل ليــس
فــي ان الناجــح يجــد نفســه فــي النــور،
والفاشــل يجــد نفســه فــي الظــام،
فكالهمــا قــد يجــد نفســه فــي غرفــة
مظلمــة .لكــن الناجــح بــدل ان يلعــن
الظــام يشــعل شــمعة ،بينمــا الفاشــل
يكتفــي باجللــوس فــي زاويــة الغرفــة ويلعــن
الظــام.
ان النجــاح مغامــرة عمــل ،يحصــل
صاحبهــا فــي النهايــة علــى شــهادة
النجــاح ،متامــا كمــا يحصــل املتســابق
فــي الســباحة علــى شــهادة التفــوق بعــد
ان يكــون قــد اجتــاز العقبــات الواحــدة تلو
االخــرى.
ولهــذا فقــد وجدنــا ان الناجحــن
يبــدأون مــن الصفــر  ،وليــس بينهــم
مــن هــو ناجــح بالوراثــة ،وغيــره باجلهــد
والعمــل واإلقــدام واملبــادرة ،لــذا فــان
صفــات الناجحــن مشــتركة بالضــرورة.
صحيــح ان هنالــك اشــخاصا يولــدون
فــي ظــروف خاصــة مــن حيــث املســتوى
االقتصــادي او الثقافــي او االجتماعــي،
ممــا يوفــر لهــم فرصــا جيــدة للنجــاح،
إال ان ذلــك ال يعنــي ان النجــاح يصبــح
واجبــ ًا لهــم ،وحرامــ ًا علــى غيرهــم؛
فكــم مــن اشــخاص فشــلوا بالرغــم مــن
الظــروف املؤاتيــة؟ وكــم مــن أشــخاص
جنحــوا بالرغــم مــن الظــروف املعاكســة،
ومثــال ذلــك؛ مــن يحصــل علــى ثــروة
كبيــرة مــرة واحــدة مــن إرث ضخــم ،بيــد
أنــه يضيعهــا بســوء تدبيــره ،بينمــا نالحــظ
حســن التدبيــر يخلــق املــال بنفســه.
الحظ واآلمال الكاذبة

لرمبــا كان (احلــظ) هــو املعنــي
باألمــل الــذي جــاء فــي االحاديــث التــي
حتذرنــا مــن االعتمــاد عليــه ،كمــا فــي
حديــث أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام ،فــي
نهــج البالغــةَ « :مــنْ َأ َطــا َل األَ َمــ َل َأ َســا َء

الْ َع َمـ َل» ،و عنــه ،عليــه الســامَ « :مــنْ أت ََسـ َع
أ َملَـ ُه ق َُصـ َر َع َم ُلــه» ألنــه يعتمــد علــى حظــه،
وليــس علــى إجنازاتــه وأعمالــه.
االعتمــاد علــى احلــظ؛ يســتقي قوتــه
مــن اآلمــال الطويلــة والعريضــة رغــم
فقدانهــا مصداقيتهــا وخوائهــا ،وهــذا
مــا يصــدم الفاشــلني دائمــ ًا ويزيدهــم
همـ ًا علــى همهــم ،وحتــى لــو آمنــا باحلــظ
فــي هــذا الســياق ،فــان احلــظ يكــون مــن
نصيــب االشــخاص الذيــن ينطلقــون الــى
ســوح العمــل أمــ ًا بالكســب والنجــاح،
والشــك أنهــم يحصلــون علــى مبتغاهــم
مهمــا كان ،وليــس مــن نصيب االشــخاص
القابعــن فــي البيــت وراء بــاب مقفــل وهــم
حاملــون بصيــد ثمــن.
ان احملظوظــن احلقيقيــن  -حســب
مــا يعتقــده البعــض  -امنــا يســيرون
فــي احليــاة وفقــا لنظــرة تختلــف عــن
نظــرة معظمنــا ،فهــم يحضــرون للفــرص
املؤاتيــة ،وينمــون فــي انفســهم عــادات
تفيدهــم فــي اقتنــاص تلــك الفــرص مثــل؛
املبــادرة ،والشــجاعة ،واملثابــرة.
وبإمــكان أي كان ان يعــزز فــرص
جناحــه مــن خــال تبنــي عــادات الناجحني
تلــك ،ســواء كان هدفــك حتســن وضعــك
العــام أم الوصــول الــى منصــب معــن ،أم
إقامــة مشــروع خــاص ،أو أي شــيء مــن
هــذا القبيــل.
وهكــذا فليــس هنالــك موقــف اكثــر
ضــررا ملــن ينشــد النجــاح مــن ان يضــع
ثقتــه فــي احلــظ مــن غيــر ان يعمــل لــه؛
فالعالــم يســير ضمــن قانــون العلــة
واملعلــول ،والســبب واملســبب ،وســنة اللــه
التــي ال تقبــل التغييــر والتبديــل ،وهــذا
القــرآن الكــرمي يؤكــد هــذه احلقيقــة:
ِ
ِ
ـل ا ْل ِك َتـ ِ
ـان َأ ْهـ ِ
ـاب}،
{ َل ْيـ َ
ـس بِ َأ َمان ِّي ُكـ ْ
ـم َوال َأ َمـ ِّ
(ســورة النســاء.)123 :
ّ
الحظ والحاسة السادسة

وقــد تقــول :اذا لــم يكــن للحــظ تأثيــره
األساســي فــي النجــاح ،فكيــف تفســر مــا
يتمتــع بــه البعــض من احلاســة السادســة،
او احلــدس القــوي ،بحيــث انهــم يعرفــون
بالغريــزة أي عمــل ينجــح ،وأي عمــل

يفشــل.
ان االشــخاص الناجحــن الذيــن
ميارســون األعمــال الهامــة ،ســواء منهــا
املاليــة أو السياســية ،امنــا يعطــون
غالبــا االنطبــاع بانهــم يتصرفــون بوحــي
احلــدس ،بيــد أن احلقيقــة ،أن اهتمامــا
دقيقــا ومســتمرا باألحــداث أتــاح لهــم
معرفــة العالــم بدقــة ،فيبــدون معهــا انهــم
يتصرفــون بطريقــة ال إراديــة ،متامــا
كالقلــب الــذي ينبــض دون ان نعــي
احلافــز الذهنــي.
فــاذا ســألتهم ملــاذا تتصرفــون
هكــذا...؟ ال يســتطيعون إجابتــك بشــيء
ســوى عبــارة« :فكــرة طــرأت هكــذا»،
ولكــن الســبب هــو ان وعيهــم ال ُيدخــل
فــي احلســاب ،اخلبــرة املكدســة بطريقــة
ال واعيــة ،وعندمــا تصــدق تكهناتهــم
وتوقعاتهــم ،يهتــف اجلميــع :يــا للحــظ!
وكان األولــى بهــم ان يهتفــوا :يــا لســداد
الــرأي ،و يــا لالختبــار الغنــي.
تــرى كيــف ال يكــون احلــدس الســليم
لــدى الذيــن لــم يتعلمــوا فــي احليــاة،
وليســت لديهــم خبــرة عمليــة طويلــة ،أن
احلــدس نتيجــة اخلبــرة ،واخلبــرة نتيجــة
يفســر ملــاذا
العمــل الطويــل ،وهــذا مــا ّ
يســميه البعــض حظــ ًا.
أمــا ســوء احلــظ ،فهــو مشــجب يعلــق
عليــه الكســالى فشــلهم ،وال شــك فــي ان
املتبــرم باحليــاة ،الــذي يشــكو دائمــا ســوء
حظــه ،لــن يلتقــي باحلــظ ابــدا ،فــان احلــظ
ال يذهــب إال الــى الذيــن يعملــون علــى
جذبــه.
ال الــى الذيــن يقفــون فــي مكانهــم
ينتظــرون نــزول احلــظ مــن الســماء مــع
املطــر!
ٌ
عادل وأمين
الحظ

وقــد يقــول قائــل :كيــف تتنكــر للحــظ،
ونحــن نشــاهد كل يــوم كيــف يضحــك
للبعــض ،ويرفعــه الــى قمــة النجــاح ،بينمــا
ال يفعــل ذلــك لغيــره ،فيصبــح فاشــا؟!
إن كل مــا ميكننــا ان نعطيــه للحــظ،
مــع قطــع النظــر عــن تفســيره ومعنــاه ،ال
يتجــاوز نســبة العشــرة باملائــة مــن حصــة
آذار | 2017

الحدس السليم يأتي
نتيجة الخبرة ،والخبرة
نتيجة العمل الطويل،
وهذا ما يسميه
ً
البعض حظا
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مجتمع

الحظ ال يذهب
إال للذين يعملون
على جذبه ،ال الى
الذين يقفون في
مكانهم ينتظرون
نزول من السماء
مع المطر!
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النجــاح.
صحيــح؛ أحيانــا يضحــك للبعــض،
ولكــن التعويــل عليــه مثــل التعويــل علــى
اليانصيــب ،تُــرى؛ لــو ان كل التجــار،
والعمــال ،والفالحــن ،وأصحــاب احلــرف،
والعلمــاء ،واملخترعــن ،واملكتشــفني
والطــاب تركــوا أعمالهــم ،وواجباتهــم
واعتمــدوا علــى اليانصيــب للحصــول علــى
أرزاقهــم ،وحتقيــق أهدافهــم فمــا الــذي
كان يحــدث فــي االرض؟
هكــذا االمــر بالنســبة الــى أولئــك
الذيــن يتركــون أعمالهــم انتظــارا ملجــيء
احلــظ ،ويتركــون مصائرهــم بــن يديــه.
يقــول أحــد الناجحــن« :إن أســرار
النجــاح ليســت باملظلمــة وال بالعميقــة،
فهــي ال تســتبعد احلــظ املبتســم وال
الظــروف العائــرة ،لكنهــا ترفــض الســماح
لهــذه االمــور بــان تتحكــم فــي حياتنــا».
ان احلــظ عــادل وأمــن ،فهــو يبتســم
للجميــع باملقــدار نفســه ،لكــن الفــرق هــو
فــي التجــاوب الــذي يجــده مــن بعــض،
والتنكــر الــذي يجــده مــن آخريــن.
وعــن كيفيــة التجــاوب مــع احلــظ
لتحقيــق النجــاح ،هنالــك عــدة خطــوات
نذكــر منهــا:
ّ
أوال :تعلــم متــى تتقــدم ،ومتــى
تتر ا جــع .
احلــظ رفيــق ال ينفــع معــه العنــاد؛
ولذلــك فــان الفشــل هــو نصيــب كل مــن
هــو عنيــد ال يلــن ،أمــا احملظوظــون
فيعرفــون متــى يكــون التراجــع حســنا.
يقــول أحــد املليارديــرات فــي العالــم
جــون فرنــر كلــوج« :القــدرة علــى تقديــر
مــدى املجازفــة امــر حاســم .انــا ال اقــدم
علــى امــور ال أرى لهــا نهايــة» ،وهــذا
املليارديــر هــو رئيــس شــركة اعالميــة
ضخمــة فــي الواليــات املتحــدة ،وقــد
برهــن عــن قدرتــه علــى التوقيــت فــي العــام
 1986عندمــا بــاع ســبع محطــات تلفــزة
مبليــاري دوالر قبــل ان تشــكل محطــات
التلفــزة بـــ «الكابــل» ضغوطــا جديــدة علــى
الصناعــة التلفزيونيــة.
ثاني ًا :اتبع حدسك
ُع ـ َّد حتليــق تشــارلز ليندبــرغ املنفــرد

عبــر احمليــط االطلســي فــي طائــرة ذات
محــرك واحــد ،عمــا خارقــا ،واصبــح
بذلــك واحــدا مــن مشــاهير هــذا العصــر.
لكــن احلــظ لــم يــؤد دور ًا أساســي ًا
فــي ذلــك اإلجنــاز ،فقــد كان الرجــل طيــارا
وميكانيكيــا واســع اخلبــرة ،فانطلــق مــن
معرفتــه بــان الطائــرات قــد حتســنت الــى
درجــة أصبحــت قــادرة علــى مثــل هــذا
التحليــق الطويــل ،وكان حتليقــه تتويجــا
ألشــهر مــن اجلهــد املركــز ،اشــرف
خاللهــا ليندبــرغ علــى كل جــزء فــي تركيــب
طائرتــه ،واحتســب كل جانــب مــن جوانــب
رحلتــه .وقــد حـ ّ
ـط فــي باريــس قبــل املوعــد
املقــدر ،وبقــي فــي طائرتــه وقــود يكفــي
الطيــران مســافة  1600كيلــو متــر أخــري!
احملظوظــون يعرفــون الفــرق بــن
املجازفــة والتهــور ،وبــن احلــدس العلمــي
واألمــل الفــارغ ،عــرف املؤلــف ماكــس
غانثــر ،احلــدس علــى انــه «اســتنتاج
يســتند الــى حقائــق مخزونــة فــي مســتوى
معــن مــن الالوعــي».
ّ
والناجحــون يجمعــون معلومــات
كهــذه ليعــززوا حدســهم ،وهــذا مــا عنــاه
الشــاعر األمريكــي روبــرت فروســت عندمــا
قــال« :كل الصــور الفضلــى التــي يوردهــا
الشــاعر هــي صــور لــم يــدرك انــه يحصــل
عليهــا عندمــا كان يحصــل عليهــا»
إن احملظوظــن يقدمــون علــى أعمــال
تبــدو جريئــة ،لكنهــم فــي الواقــع ينفــذون
حدســهم الواعــي مــن حــس واضــح
بإمــكان النجــاح.
فــي العــام  1947كان بــوب بيترســن،
أجيــرا فــي محطــة وقــود بالواليــات
املتحــدة ،وذات يــوم قــرر ان يتبــع حدســه
الــذي أنبــأه ان هنــاك شــبان ًا مثلــه
يحبــون التحــدث عــن الســيارات وزيــادة
معلوماتهــم حولهــا ،فجــازف مــع صديــق
لــه بــكل مــا كانــا ميلــكان ( 400دوالر)
لتحويــل تلــك احلماســة الــى مجلــة هزيلــة
بعنــوان «هــوت رود» وحمــل بيترســن
نســخا مــن املجلــة الــى حلبــات ســباق
الســيارات فــي كاليفورنيــا وبــاع كل
نســخة بربــع دوالر ،واليــوم تنتــج دار
بيترســن للنشــر العمالقــة ،ثالثــا وعشــرين
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مجلــة متخصصــة بالســيارات والهوايــات،
وتقــدر ثــروة بيترســن الشــخصي بأكثــر
مــن  350مليــون دوالر.
ثالثا ُ -كن من الذين يب ّكرون
لكــي حتظــى باالســتجابة البتســامة
احلــظ فــان عليــك ان تب ّكــر فــي أعمالــك؛
فاحلــظ يخــرج مبكــرا ،ويبحــث عــن أول
مــن يلتقــي بــه فــاذا تأخــرت ،تأخــر حظــك
ايضــا ،وال عتــاب.
ان كل الناجحــن هــم مــن الذيــن
ينتشــرون مــع إشــراقة الشــمس بحثــا عــن
االرزاق التــي تــوزع فــي بدايــات الصبــاح،
وهــذا مــا يوصينــا بــه رموزنــا العظــام ،من
النبــي األكــرم واألئمــة املعصومــن ،صلــى
اللــه عليهــم أجمعــن ،بضــرورة التبكيــر
فــي العمــل لطلــب الــرزق ،والتأكيــد علــى
كراهيــة النــوم بعــد صــاة الفجــر ،وفــي
حديــث شــريف فــان االرزاق تقســم بــن
طلــوع الفجــر وطلــوع الشــمس ،وهــذا
يفســر حجــم النجــاح الــذي كان
مــا ّ
يحققــه آباؤنــا فــي ســالف الزمــان فــي
بالدنــا رغــم فقرهــا وحرمانهــا الكثيــر مــن
أســباب الرفاهيــة واإلمكانــات املتوفــرة
اليــوم ،ففــي الوقــت الــذي كان العالــم
الصناعــي فــي اواســط القــرن املاضــي
يشــهد انتشــار وســائل النقــل الســريعة
مــن ســيارات فارهــة وقطــارات وطائــرات
وناطحــات الســحاب ومســتلزمات منزليــة
تعمــل بالكهربــاء ،كان آباؤنــا وأمهاتنــا
يصنعــون كل شــيء بأيديهــم ،ويبذلــون
جهــود ًا جبــارة مــن اجــل حتقيــق
النجــاح فــي اعمالهــم وكســب لقمــة
العيــش بأفضــل الطــرق وأكثرهــا أمنــ ًا
وســامة عليهــم وعلــى مجتمعهــم ،ومــن
هــذا املجتمــع ولــد العباقــرة مــن العلمــاء
واألدبــاء والباحثــن واملفكريــن فــي العــراق
ومصــر وســائر البلــدان االســامية،
ولــم تشــهد هــذه البلــدان مــا نعانيــه
اليــوم مــن انتشــار اجلرميــة واإلدمــان
علــى املخــدرات واألوبئــة واالضطرابــات
النفســية واملجتمعيــة.
-------------

ً
* مقتبــس مــن كتــاب( :أنــت أيضــا ممكــن أن

تنجح)/آيــة اهلل الســيد هــادي المدرســي.

إضاءة

حقوق الصديق في منهج أهل البيت

أمير حسين صفري

جــاء اإلســام بآدابــه العاليــة متمم ـ ًا ملــكارم األخــاق اإلنســانية
بوحــي رب العاملــن ،و وصايــا نبيــه األكــرم ،وأهــل بيتــه الكــرام ،عليــه
وعليهــم الصــاة والســام ،ومبينـ ًا مــا لإلنســان املســلم ومــا عليــه مــن
حقــوق وحــدود وواجبــات جتــاه القريــب والغريــب ممــن تقــوده طــرق
احليــاة للتعامــل معهــم.
ومثلمــا شــدد اإلســام علــى حقــوق مــن تربطنــا بهــم أواصــر
النســب وصــات األرحــام؛ أكــد بالتوصيــة علــى حقــوق مــن تربطهــم
بنــا أواصــر الصحبــة مــن األصدقــاء ورفقــاء الــروح حتــت مظلــة
اإلميــان والوئــام واألخـ ّوة فــي اإلســام ،بــل وجعــل أداء تلــك احلقــوق
شــك ًال مــن أشــكال عبادتــه املســتحقة للثــواب ،فقــد ورد عــن اإلمــام
الصــادق ،عليــه الســام ،حــن قــال« :مــا ُعبــد اللــه بشــيء أفضــل
مــن أداء حــق املؤمــن ،1»...وجــاء فــي رســالة احلقــوق لإلمــام علــي
بــن احلســن زيــن العابديــن ،عليــه الســام ،تفصيـ ًا حلقــوق الصديــق
فــي قولــه« :وأمــا حــق الصاحــب؛ فــأن تصحبــه بالفضــل مــا وجــدت
إليــه ســبي ًال ،وإال فــا أقــل مــن اإلنصــاف ،وأن تكرمــه كمــا ُيكرمــك،
وحتفظــه كمــا يحفظــك ،وال يســبقك فيمــا بينــك وبينــه إلــى مكرمــة،
تقصــر بــه ع ّمــا يســتحق مــن املــو ّدة .تلــزم
فــإن ســبقك كافأتــه .وال ّ
نفســك نصيحتــه و حياطتــه و ُمعاضدتــه علــى طاعــة ربــه ،ثــم تكــون
(عليــه) رحمــة وال تكــون عليــه عذا ًبــا .وال قــ ّوة إال باللــه» ، 2أي أن
علــى املؤمــن إكــرام صديقــه قــدر اســتطاعته ،فــإن لــم ي ُكــن فــا أقــل
إنصافــه مبعاملتــه باملثــل دون إجحــاف ،وحفــظ ســمعته وأهلــه ومالــه
وعرضــه فــي غيابــه ،وأن يكــون س ـ ّباقا إلــى إكرامــه ومــد يــد العــون
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لــه ،فــإن ســبقه يســعى إلــى مكافأتــه مــا اســتطاع إلــى ذاك ســبيال،
وعــدم التقصيــر فــي مودتــه وحســن معاملتــه ،وااللتــزام بنصحــه
ومســاعدته فــي شــؤون دينــه ودنيــاه ،ويكــون عليــه فــي كل ذلــك شــك ًال
مــن أشــكال الرحمــة التــي تؤنــس نفســه وتيســر مــن مســيرة حياتــه
وتعينــه علــى اخليــر الــذي ينفعــه بعــد مماتــه.
فصــل حقــوق
و روي عــن رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،أنــه ّ
الصديــق علــى صديقــه املســلم فــي قولــه« :للمســلم علــى أخيــه ثالثــون
حقــ ًا ،ال بــراءة لــه إال األداء أو العفــو؛ يغفــر زلتــه ،ويرحــم عبرتــه،
ويســتر عورتــه ،ويقيــل عثرتــه ،ويقبــل معذرتــه ،ويــرد غيبتــه ،و ُيــدمي
نصيحتــه ،ويحفــظ خلّتــه ،ويرعــى ذمتــه ،ويعــود مرضتــه ،ويشــهد
ميتتــه ،و ُيجيــب دعوتــه ،ويقبــل هديتــه ،ويكافــئ صلتــه ،ويشــكر
نعمتــه ،و ُيحســن نصرتــه ،ويحفــظ خليلتــه ،ويقضــي حاجتــه ،ويشــفع
مســألته ،ويســمت عطســته ،و ُيرشــد ضالتــه ،ويــرد ســامه ،ويطيــب
كالمــه ،ويبــر أنعامــه ،ويصــدق أقســامه ،ويوالــي وليــه ويعــادي عــدوه،
وينصــره ظاملًــا أو مظلو ًمــا؛ فأمــا نُصرتــه ظاملًــا فيــرده عــن ظلمــه،
وأمــا نصرتــه مظلو ًمــا فيعينــه علــى أخــذ حقــه ،وال يســلمه ،وال يخذلــه،
ويحــب لــه مــن اخليــر مــا ُيحــب لنفســه ...ويكــره لــه مــن الشــر مــا
يكــره لنفســه ،وال يبــرأ املســلم يــوم القيامــة مــن هــذه احلقــوق إال إذا
أداهــا أو نــال مــن صاحبــه العفــو».3
مــن هنــا تتجلــى لنــا أهميــة الصداقــة كقيمــة ُعظمــى فــي
احملافظــة علــى متاســك املجتمعــات اإلســامية.
ومــن ُمنطلــق تلــك األهميــة ،تأتــي أهميــة تأديــة تلــك احلقــوق
لألصدقــاء فــي ســبيل دعــم أواصــر املــودة ومحــو كل مشــاعر
التوجــس وانعــدام األمــان ،وكــي حتــل األلفــة احملفوفــة بحــدود األدب
مريحــا تطيــب فيــه
واالحتــرام مــكان الكلفــة ،ويغــدو املجتمــع بيتــا
ً
احليــاة للنفــوس املؤمنــة.
* كاتب من إيران
 -1البحار ج  ،74ص.243
 -2موقع شبكة المعارف اإلسالمية على اإلنترنت.
 -3كنز الفوائد ،ج ،1ص.306
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الشيخ ماجد الطرفي

أهميــة القــراءة لــم تــأت مــن مفكــر او عالــم
او غيــره مــن البشــر ،إمنــا جــاءت مــن الســماء
ـك ا َّلـ ِ
اسـ ِم َر ِّبـ َ
ـذي َخ َلـ َـق،}..
مباشــرة{ ،ا ْقـ َـر ْأ بِ ْ
التــي هــي أول مــا نــزل مــن القــرآن الكــرمي،
إذ لهــا داللــة كبيــرة وعميقــة فــي استكشــاف
أهميــة القــرآءة ،لكســب العلــم واملعرفــة؛ أنزلهــا
جبرائيــل مــن اللــه  -تعالــى -يأمــر بهــا النبــي،
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صلــى اللــه عليــه وآلــه ،بالقــراءة ،مــن ثــم
حتولــت إلــى أحــد عوامــل تكامــل اإلنســان فــي
تعلمــه ومتكنــه مــن القلــم فــي ظــل لطــف اللــه
وكرمــه وارتباطــه باخلالــق؛ وذلــك لتبــن قدرتــه
 تعالــى -علــى اخللــق.إن اللــه الــذي علــم اإلنســان بالقلــم -
القــراءة والكتابــة  -وكشــف لــه املجاهيــل
وأعطــاه القــدرة العظيمــة علــى كشــفها ،كمــا
هــو منبثــق تاريــخ البشــر فــي منطلــق جميــع
العلــوم والفنــون واحلضــارات ،وممكــن القــول
إنّ اللّــه علــم اإلنســان جميــع العلــوم عــن
طريــق القلــم وبوســيلة الكتابــة عــن طريــق
األنبيــاء ومنهــم تناقلتهــا األجيــال.
إذ إن تكامــل اإلنســان وارتباطــه باحليــاة
تعتمــد علــى اكتســاب اإلنســان للعلــم ،كمــا
كان القلــم  -ومــا يــزال  -محــور حركــة
ّ
التحضــر والتقــدم العلمــي واإلنســاني لــكل
احلضــارات والعلــوم ،وك ّل تقــدم فــي أي مجــال

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٧ﺟﻤﺎدى اﺧﺮ  ١٤٣٨ﻫـ

مــن املجــاالت.
إنّ حيــاة البشــرية فــي مراحــل مختلفــة
مــن عصــر التاريــخ بــدأ فــي اســتعمال
القلــم للكتابــة ثــم القــراءة ،اســتطاع بذلــك
أن يخلــف تراثــ ًا لألجيــال .مــن هنــا فــإنّ
أســاس اإلســام قــام منــذ بــزوغ فجــره ،علــى
أســاس العلــم وبواســطة القلــم ،مــع أن علــوم
املســلمني ومعارفهــم هــو الــذي مــزّق ظــام
القــرون الوســطى فــي أوروبــا وأدخلهــا عصــر
احلضــارة.
القراءة وسيلة التقدم والرقي واالزدهار

ال ميكــن ألحــد أن يتصــور تقــدم أمــة
مــا مــن دون ان تكــون قارئــة ّ
ومطلعــة علــى
مــا يــدور حولهــا ،فاإلنســان الــذي يواكــب
تطــورات العلــوم واملعــارف ،هــو الــذي يتمكــن
مــن التطلّــع ،إلــى املســتقبل الزاهــر لتنميــة
فكــره وعقلــه.

هنالــك مــن املجتمعــات مــن تســهل
لنفســها مســألة القــراءة وجتعلهــا مفتاحــا لهــا،
مــن خــال احلــث علــى القــرآءة والعمــل علــى
نشــرها كثقافــة بــن جميــع فئــات املجتمــع،
والقــراءة كانــت وال تــزال مــن أهــم وســائل
نقــل ثمــرات العقــل البشــري وآدابــه وفنونــه
ومنجزاتــه ومخترعاتــه وابتــكارات ،وهــي
الصفــة التــي متيــز الشــعوب املتقدمــة التــي
تســعى دومـ ًا للرقــي والصــدارة ،عــن الشــعوب
الكســولة التــي تــأكل أكثــر ممــا تنتــج وحتــب
جمــع األمــوال وتتكالــب علــى حطــام الدنيــا
وتقدمهــا علــى تنميــة عقولهــم ونفوســهم،
وهــذا هــو ســبب تأخرهــم وتخلفهــم عــن بقيــة
الشــعوب ،لــذا ال تســتطيع حمايــة نفســها مــن
العــدو ،وال نكــون مغالــن إذا قلنــا إنّ مصيــر
املجتمعــات البشــرية مرتبــط مبــا تنتجــه األقالم
مــن الفكــر واملعرفــة والعلــم.
ولكــي ينمــو املجتمــع عليــه أن يطالــع
ويقــرأ حتــى يزدهــر بالعلــم الــذي هــو روح
احليــاة ومنــار عــز اإلنســان ،واحلجــر األســاس
فــي تنميتــه ورأس مالــه؛ كمــا فــي كالم ألميــر
املؤمنــن ،عليــه الســام ،لكميــل بــن زيــاد:
« ..يــا كميــل العلــم خــر مــن املــال ،العلــم
حيرســك وأنــت حتــرس املــال ،واملــال تفنيــه
النفقــة ،والعلــم يزكــو عــى اإلنفــاق ،»...،وإذا

تأملنــا بعــض املواقــف فــي الســيرة النبويــة
جنــد اهتما ًمــا كبيــر ًا جــد ًا بقضيــة القــراءة،
منهــا :موقــف فــداء األســرى فــي معركــة بــدر؛
فقــد كان الرســول األكــرم ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،يطلــب مــن األســير املشــرك الــذي يريــد
فــداء نفســه مــن األســر بتعليــم عشــرة مــن
املســلمني القــراءة والكتابــة ،وفــي هــذه احلادثــة
داللــة واضحــة وهامــة علــى أهميــة القــراءة
والكتابــة فــي مســيرة النهــوض والتقــدم التــي
شــهدتها األمــة فــي بدايــة تاريخهــا املشــرق.
بهــذا املوقــف وغيــره مــن املواقــف،
غــرس ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،حــب القــراءة
والكتابــة فــي قلــوب املســلمني ،واســتمر ذلــك
علــى يــد األئمــة األطهــار ،عليهــم الســام ،فــي
نشــر العلــوم اإللهيــة واإلنســانية فــي شــتى
جوانــب احليــاة ،فظهــرت جامعــة الصادقــن،
عليهمــا الســام ،التــي وصلــت علومهــا إلــى
البــاد الغربيــة وانتشــرت بفضلهــا املكتبــات
اإلســامية ،وكانــت مــن أعظــم مكتبــات

العالــم ،ولقــرون طويلــة منهــا :مكتبــات؛ بغــداد،
وقرطبــة ،وإشــبيلية ،وغرناطــة ،والقاهــرة،
ودمشــق ،وطرابلــس ،واملدينــة ،والقــدس ،التــي
ازدهــرت فيهــا القــراءة علــى مــدى التاريــخ
الطويــل ،وقدمــت لألمــة وللعالــم مــن الثقافــة
واحلضــارة والعلــوم مــا جعلهــا مرجع ـ ًا عامــا
لكافــة العلمــاء مبــا فيهــم علمــاء الغــرب.
فوائد علمية للقراءة

عرفنــا أن القــراءة لهــا أهميــة كبيــرة فــي
حياتنــا ،وهــي مهــارة مكتســبة ميكــن أن حتقــق
ألصحابهــا النجــاح والتقــدم والرقــي فــي
كافــة مياديــن حياتــه ،ســواء فــي حاضــره أو
مســتقبله ،ولكــن لــو متعنــا فــي خلقــة اإلنســان
التــي خلقهــا اللــه تعالــى لوجدنــا؛ بــأن عقلــه
ال يــدرك األشــياء إال بعــد أن يتحسســها أو
َيطلــع عليهــا لكــي يــدرك ماهيتهــا ومتعلقاتهــا،
وهــذا ال يتــم إال عبــر القــراءة املســتمرة
والعمــل الــدؤوب ،إضافــة إلــى اخلبــرات
احلياتيــة املتراكمــة ،فبمقــدار مــا يقــرأ
ويتطلــع ويســتوعب مــا يقــرأه فيتطــور فكــره
وتتوســع مداركــه ،إضافــ ًة إلــى مــا أكتشــفه
العلــم احلديــث مــن أســرار فــي دمــاغ
اإلنســان ،وبالــذات «اجلهــاز العصبــي
املركــزي» وهــو املنظــم جلميــع
فعاليــات جســم اإلنســان،
كشــفت أن لــه إمكانيــات
جديــدة لــكل يــوم؛ ومــا نعرفــه
هــو أنــه اجلهــاز الــذي
يجعلنــا بشــرا؛ وبواســطته
ميكــن لإلنســان التمييــز
واســتخدام احلــواس
اخلمــس وغيرهــا.
كل أحاســيس جســم
اإلنســان تأتــي مــن كتلــة
مــن الدهــون والبروتينــات
وزنهــا حوالــي  3رطــل (1.4
كيلوغــرام) ،وهــي مــع ذلــك
واحــدة مــن أكبــر أجهزة اجلســم،
إذ يتألــف مــن خاليــا عصبيــة يبلــغ
عددهــا نحــو  100مليــار خليــة متصلــة
ببعضهــا البعــض علــى نحــو 100.000
مليــار تشــابك عصبــي ،فــإن بعــض اخلاليــا
العصبيــة يقــوم بتخزيــن املعلومــات ،وهــي

ليســت فقــط تعمــل فــي تلقــي املعلومــات مــن
رؤيــة وســمع وشــم وغيرهــا وربطهــا ببعضهــا
البعــض ،بــل تعمــل أيضــا فــي تنظيــم األفــكار،
وتنســيق اإلجــراءات الفعليــة للغايــة ،بــل هــي
تقــوم فــي نفــس الوقــت بتنظيــم العمليــات
احليويــة الالواعيــة للجســم ،مثــل تنظيــم دقــات
القلــب وعمليــة التنفــس والهضــم .وميكنهــا
تخزيــن معلومــات مبقــدار مــا يقــارب مليــون
غيغابايــت مــن البيانــات ،وهــو مــا يقـ ّدر بنحــو
 4.7مليــارات كتــاب ،أو  670مليــون صفحــة
ويــب ،وال يســتغل منهــا املــرء ســوى القليــل
جــدا .وهــي فــي تركيبهــا وقدراتهــا ودقتهــا
تفــوق دقــة تركيــب الكــون كلــه ،وال يتمتــع
مبثــل دمــاغ كهــذا وقدراتــه إال اإلنســان ،ومــن
خــال حفاظــه علــى هــذه القــدرة العظيمــة
التــي وضعهــا رب العــزة خلدمتــه ممكــن لــه
أن يحافــظ علــى نشــاط ذاكرتــه وقــوة فكــره
حتــى ســن
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ثقافة رسالية
الشــيخوخة.
نقــل عــن عبــاس محمــود العقــاد أنــه قــال:
«القــراءة تضيــف إلــى عمــر اإلنســان أعمــار ًا
أخــرى» ،لــذا جنــد العلمــاء والكتــاب واملفكريــن
والفالســفة ،مــن أكثــر املعمريــن ،ومــا مــن
عالــم كبيــر أو مختــرع عظيــم إال وكانــت
القــراءة الواعيــة املســتمرة وســيلته إلــى العلــم
واالختــراع ،منهــم العالــم «فيلــو» مختــرع
التلفزيــون ،فقــد كان تلميــذ ًا مجتهــد ًا ومحبــ ًا
للقــراءة ،وقــد قــرأ كل مــا فــي مكتبــة املدرســة
عــن الصــوت والضــوء والســينما الصامتــة،
وكان همــه أن يجمــع بــن الصــوت والصــورة،
فقــرأ وبحــث ودرس دراســة شــاقة ،حتــى
توصــل إلــى مــا رغــب فيــه ،وقيــد اختــراع
التلفزيــون باســمه.
لــذا علــى اإلنســان أن يجاهــد ويتوســع
ويعطــي مــن وقتــه للقــراءة؛ ألنــه إن لــم يقــرأ
لــن يجــد ســبي ًال للتقــدم والتطــور؛ كــون أن كل
حرفــة ووظيفــة مهمــا كانــت ،تتطلــب املعرفــة،
واإلصــرار واملثابــرة فــي كل يــوم فــي ظــل
هــذا العصــر ،عصــر االنفجــار املعرفــي الهائــل
وثــورة املعلومــات املتســارعة.
أهداف القراءة وأسباب العزوف عنه

القــراءة لهــا األثــر البالــغ فــي تكويــن
الشــخصية اإلنســانية بأبعادهــا املختلفــة،
علمــ ًا أن هنــاك فرقــ ًا واضحــ ًا بــن إنســان
قــارئ اكتســب الكثيــر مــن قراءاتــه وإنســان ال
مييــل إلــى القــرآءة؛ وكــون أنهــا تعتبــر الركيــزة
األولــى لعمليــة التثقيــف ،والتــي تكــون مكملــة
لــدور املدرســة ،وهــي مــن وســائل التعليــم،
التــي حتتــاج إلــى تنميــة مهــارات القــراءة
الالزمــة فــي تنميــة املعرفــة البشــرية؛ وهــذا
الــدور منــوط بـــتنسيق تربــوي بــن املدرســة
واألســر؛ مــن أجــل إعــداد رجــل املســتقبل
فــي جميــع جوانــب احليــاة ،لتنميــة املهــارات
القرائيــة مثــل؛ ســرعة القــراءة ،وفهــم املــادة
املقــروءة فهمــ ًا كامــا ،واســتخدام مــا لديــه
مــن قــوى ذهنيــة واســعة لتحويــل رمــوز الكتابــة
إلــى معــان يفهمهــا العقــل؛ مــن هنــا يجــب أن
تكــون القــراءة واعيــة تقتــرن مــع فهــم املــادة
املقــروءة ،كفهــم معانــي الكلمــات والربــط
بــن اجلمــل والقــراءات الســابقة ليصــل إلــى
األهــداف املطلوبــة والتــي منهــا:
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ال يمكن ألحد
أن يتصور تقدم
أمة ما من دون
ان تكون قارئة
ّ
ومطلعة على ما
يدور حولها

 -1عباديــة :كقــراءة القــرآن وكتــب العلــم
وهــي أشــرف أنــواع القــراءة وأجلهــا وال
ينبغــي ملســلم العــدول عنهــا.
 -2مهنيــة :كمــن يقــرأ فــي صلــب
تخصصــه وطبيعــة عملــه.
 -3تنمويــة :وهــي قــراءة مــا يصقــل
الشــخصية ويعــزز املواهــب .
 -4ثقافيــة ومعرفيــة :مثــل القــراءة العامــة
ملــن يريــد االطــاع وزيــادة املخــزون املعرفــي.
 -5ترويحيــة :إذ القــراءة بحــد ذاتهــا
إينــاس للنفــس فكيــف إن كان املقــروء
مــن النــوادر وامللــح واحلكايــات املســتطرفة
واألعاجيــب؟
 -6عمليــة :كأن يطالــع املقبلــون علــى
الــزواج عــن احليــاة الزوجيــة ،أو عــن التجــارة
الدوليــة ومــا شــابه.
هــذه الدوافــع تواجههــا عوامــل إحبــاط
وعــزوف عــن القــراءة واملطالعــة منهــا:
 -1أســباب تربويــة :كتغييــب ثقافــة
الكتــاب عــن بعــض البيــوت واألماكــن التربويــة.
 -2أســباب ذاتيــة شــخصية :كاجلهــل
والغــرور والنظــرة القاصــرة للنفــس ومــن
ضمنهــا ضعــف املســتوى التعليمــي.
 -3أســباب اقتصاديــة :بســب غــاء
أســعار الكتــب أو فقــر اإلنســان أو قصــور
دخلــه عمــا هــو أهــم أو مــا يظنــه أهــم إضافــة
إلــى اســتغراق بعــض األعمــال طــوال اليــوم.
 -4أســباب فنيــة إداريــة :وتكــون عنــد مــن
ال يحســن تنظيــم أوقاتــه وال يعــرف أولوياتــه
وال يرتــب أدواره احلياتيــة.
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 -5أســباب نفســية ترفيهيــة :فبعــض
النــاس يفضــل الرفاهيــة والراحــة علــى قضــاء
أوقــات مــع الكتــاب فــا مــكان للجديــة إال فــي
ركــن قصــي يضيــق وال يتســع ،ولعــل انتشــار
وســائل اإلعــام واألنترنــت ممــا يدعــم هــذا
اجلانــب.
مــن هنــا؛ فــان املســؤولية كبيــرة وواســعة
ملقــاة علــى عاتــق اجلميــع؛ البــد للفــرد أو
املجتمــع أن يوفــروا مــن وقتهــم مجــا ًال للقــراءة،
وأن يجعلــوا للكتــاب قيمــة معنويــة ،ســواء كان
فــي مكتبــة املســجد أو مكتبــة املدرســة أو
مكتبــة البيــت أو مكتبــة احلــي أو مــا شــابه،
إضافـ ًة إلــى البحــث عــن القــدوات املثقفــة التــي
تبــدع فــي هــذا املجــال ،كمــا فــي قصــة كاتــب
الســطور ،عندمــا كنــت صغيــر ًا فــي الصــف
الثالــث االبتدائــي ،حثنــي أحــد أقاربــي  -كان
مدرســ ًا فــي مــادة الرياضيــات  -بــأن أقــرأ
يوميــ ًا كتابــ ًا مــن قصــص األطفــال مقابــل
مبلــغ مــن املــال لــكل كتــاب أكمــل قراءتــه،
فــكان ســبب ًا لــي فــي قــراءة الكثيــر مــن الكتــب
املفيــدة التــي مــا أزال احتفــظ بالعديــد منهــا
فــي ذهنــي؛ تفيدنــي فــي جوانــب مختلفــة مــن
احليــاة.
إن عامــل التحفيــز واحل ّ
ــض لــه دور
كبيــر فــي توجــه األوالد إلــى تنميــة القــراءة
لديهــم ،حتــى تكــون ملكــة عندهــم ،ليصلــوا
إلــى الطريــق الثقافــي املأمــون ،إذ كنــت
صغيــرا أتذكــر كانــت هنــاك مــدارس ابتدائيــة
ومتوســطة وغيرهــا حتــوي علــى مكتبــات،
ويخصــص لهــا وقــت معــن ليدخــل الطلبــة
ملطالعــة القصــص ،فلــو يعــود هــذا العمــل إلــى
مدارســنا يكــون أفضــل لــأوالد ،مــع التعــود
علــى زيــارة املكتبــات العامــة أو التجاريــة
أو مكتبــات العلمــاء أو مكتبــات املثقفــن
اخلاصــة ،مــع قــراءة جميــع املجــاالت الدينيــة
منهــا والثقافيــة واألدبيــة والعلميــة والتعــرف
علــى آراء العلمــاء مــن كل أنحــاء العالــم
وخصوصــ ًا املرحلــة احلاليــة التــي أصبــح
فيهــا البحــث والتقصــي عــن الكتــب ســه ًال
مــن خــال األنترنــت وغيــر ذلــك للبحــث عــن
الكتــب اجليــدة واملفيــدة لتنميــة العقــل والذهــن
حتــى يكــون إنســانا ســويا ذا عقــل راجــح
يفيــد نفســه وأهلــه ومجتمعــه ،ومــن ثــم يصبــح
عنصــر ًا صاحلــا فــي بلــده.
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حاجاتنا الى اإلصغاء والتحديات الثقافية
ّ
سيف الدين الصفار
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ـك ُهـ ْ

أشــار الباحثــون فــي علــم النفــس ،إلــى مســألة اإلصغــاء الــى
اآلخــر علــى أنهــا ســبيل لتســوية املشــاكل التــي تعتــرض االنســان
وتع ّكــر صفــو عالقاتــه االجتماعيــة ،وتبنــي لــه جســور العالقــات
احلســنة والبنــاءة مــن خــال احلــوار ويكــون اإلصغــاء أحــد العوامــل
احلاســمة لنجاحــه ،وهــذا ينصــرف الــى مجمــل العالقــات بــن
االنســان واآلخــر ،الــذي يبــدأ مــن اإلبــن الصغيــر والزوجــة ،ثــم
الــى أفــراد العائلــة واجلــوار واالصدقــاء ،بــل وحتــى غيــر االصدقــاء
ممــن يختلفــون فــي الــرأي والعقيــدة والســلوك.
فــاذا كان افــراد املجتمــع يحتاجــون الــى اإلصغــاء لتقــومي
وحتســن العالقــات البينيــة ،فانهــم يحتاجــون هــذا اإلصغــاء
لصناعــة الوعــي وبلــورة الثقافــة الســليمة ملــا مــن شــأنه تقــومي
الســلوك والعــادات ،وهــذا لــن يتوفــر إال باإلصغــاء الــى مــا يقدمــه
اآلخــر مــن افــكار ومالحظــات فــي مجــاالت شــتّى.
واذا القينــا نظــرة خاطفــة علــى مكانــة اإلصغــاء فــي ثقافتنــا
العامــة ،جندهــا تتعــرض فــي كثيــر مــن االحيــان الــى التهميــش
والتجاهــل لوجــود مشــاعر تنتــاب البعــض باالكتفــاء الذاتــي مــن
ناحيــة الفكــر والثقافــة واملعرفــة ،او انــه قــادر لوحــده علــى التوصــل
الــى مــا يريــد دون احلاجــة الــى الغيــر ،ورمبــا يستشــعر البعــض أن
جلوســه وإصغــاءه ملتحــدث ،فــي أي مناســبة او مجلــس مــا ،ميثــل
منقصــة ملســتوى وعيــه وثقافتــه وحاجتــه الــى التعلّــم مــن اآلخريــن!
فعنــده كل شــيء مســموع ومكــرور وال جديــد فــي الســاحة!
وهــذا ال يعــد ســبب ًا منطقيـ ًا لغيــاب اإلنصــات مــن ثقافتنــا ،الن
ـباب أخــرى لهــا مصاديــق
املهتمــن بهــذه املســألة يشــيرون الــى أسـ ٍ
علــى ارض الواقــع حتتــاج معاجلــة لتجــاوز هــذه االزمــة واخلــروج
مــن دائــرة الــذات املعرفيــة  -إن صـ ّـح التعبيــر -الــى األفــق الواســع
للمعرفــة ،ومــن هــذه االســباب :
 -1عــدم التحلّــي بالصبــر واســتعجال االمــور تبعــ ًا للحالــة
الســائدة فــي حيــاة اليــوم ،فاإلصغــاء الــذي هــو حضــور ذهنــي
يتطلــب اســتقرار بدنــي ونفســي فــي آن ،لــذا نالحــظ ظاهــرة ســرعة
التل ّقــي تالحقهــا ســرعة االســتنتاج وإصــدار األحــكام.

 -2االرهــاق البدنــي النــاجت مــن ســلبيات احمليــط االجتماعــي
واالقتصــادي ،وهــذا مــا نالحظــه فــي عديــد بالدنــا ،ومنهــا؛
العــراق ،حيــث يخصــص الكثيــر مــن النــاس وقتــه لتلبيــة مختلــف
ســبل العيــش واحتياجــات البيــت ،الســيما فــي ظــل عجــز مريــع
ملؤسســات الدولــة لبعــض اخلدمــات مثــل الكهربــاء واملــاء الصالــح
للشــرب وغيرهــا.
 -3االحــكام املســبقة إزاء الشــخص املتكلــم ،علــى أن اخلطــاب
أو الفكــرة غيــر مجديــة او خاطئــة او رمبــا يكــون الشــخص املتحدث
فــي نظــر صاحــب احلكــم املســبق غيــر جديــر باالحتــرام فضـ ًا عــن
اإلصغــاء كونــه  -فــي نظــره -أحــد عوامــل التدهــور احلاصــل فــي
االوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة وحتــى الثقافيــة.
وطاملــا تســتوقفنا آيــات كرميــة و روايــات عــن املعصومــن،
عليهــم الســام ،حتــثّ علــى اإلصغــاء واإلنصــات واالســتماع،
الســيما مــن العالــم واحلكيــم ،ثــم التم ّكــن مــن بوصلــة احلديــث
املســموع ،ألن احلديــث املطــروح يبقــى نتاج ـ ًا ذهني ـ ًا علــى احملــك،
وهــذه وســائل االعــام واالتصــال الســريعة تلقــي علينــا علــى مــدار
الســاعة وابـ ًا غزيــر ًا مــن املعلومــات واالفــكار فــي اجتاهــات شـتّى،
فهــل كلهــا صحيحــة يؤخــذ بهــا؟
اإلمــام الصــادق ،عليــه الســام ،واضــح جــد ًا فــي هــذا املجــال
فــي حديثــه« :مــن أصغــى الــى ناطــق فقــد عبــده ،فــإن كان ينطــق
عــن اللــه ،فقــد عبــد اللــه ،وإن كان ينطــق عــن الشــيطان فقــد عبــد
الشــيطان» ،وهــذا احلديــث الشــريف يشــير الــى حقيقــة وجــود
الكلمــة املســموعة دائمــ ًا ،وعــدم امكانيــة االفــات منهــا ،الســيما
وأننــا أمــام تنافــس محمــوم علــى تســويق االفــكار بأســاليب مختلفــة
وبعضهــا ملتويــة وغيــر مشــروعة ،متيــل الــى التزييــف واإلغــراء
وحجــب احلقائــق وغيرهــا مــن مفــردات تضليــل الــرأي العــام
وتشــويش الرؤيــة.
وعليــه؛ كلمــا أتقــن الواحــد منّــا فــن اإلصغــاء ،كان أقــرب
الــى احلقيقــة والصــواب ،ال أن تكــون آذانــه منفــذ ًا لــكل مــا يقــال،
ممــا ُيع ّبــر  -فــي بعــض االحيــان -عــن شــخصية املتكلــم وهمومــه
وعواطفــه ،ال مــا يعيشــه االنســان وســط ازماتــه ومشــاكله التــي
يبحــث لهــا عــن حــل.
ولــذا جنــد اآليــة الكرميــة التــي توجنــا بهــا املقــال تقــرن اتبــاع
األحســن مــن القــول بصفــة «أولــي األلبــاب» ،وهــي صفــة عاليــة
الشــأن ال تكــون إال ملــن يح ّكــم عقلــه وضميــره وقيمــه قبــل أي شــيء
آخــر ،لتمحيــص مــا يســتمع اليــه واســتخالص املفيــد منــه.

ثقافة رسالية

ثقافة رسالية

عقبات أمام االستثمار
الصحيح للموارد الطبيعية
ّ
أنور عزالدين
الحيوان والنبات في خدمة اإلنسان

كثيــرة هــي الغرائــز التــي تولــد مــع
االنســان وتكــون متأصلــة فــي ذاتــه ،والبعــض
مــن هــذه الغرائــز ايجابــي ميكــن توجيهــه فــي
ســبيل خيــر ونفــع االنســان ،والبعــض اآلخــر
منهــا ســلبي يحتــاج الــى تشــذيب وتهذيــب
خــال مســيرة النشــأة والتكويــن احلياتيــة.
ولعــل غريــزة اخلــوف هــي مــن ضمــن
هــذه الغرائــز الســلبية التــي نالحظهــا عنــد
االنســان ،فمنــذ ان يفتــح هــذا االنســان بصــره
علــى نــور احليــاة بعــد مغادرتــه لنعيــم الرحــم،
تــراه يصــرخ باكيــا حــن الــوالدة ،وهــذا هــو
أول اخلــوف ،وهــو اخلــوف الغريــزي الــذي
يتخــذ صــور ًا متعــددة علــى مــدى احليــاة
وتطوراتهــا ،فيصبــح حينئــذ هاجســا يعيشــه
فــي حياتــه ،وهــذا الهاجــس هــو الــذي يحتــاج
الــى التهذيــب والتشــذيب.
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فــي ســالف الزمــان ح ـ ّرم االنســان علــى
نفســه الكثيــر مــن الطيبــات التــي خلقهــا اللــه
لــه ،مــن نبــت كثيــر ،ومــن حلــوم احليوانــات فــي
البــر والبحــر ،كل ذلــك بســبب هاجــس اخلــوف
الــذي كان مســتولي ًا علــى كيانــه؛ اخلــوف مــن
الطبيعــة ومتغيراتهــا ،واخلــوف مــن الكائنــات
الطبيعيــة مــن حيوانــات وأشــجار وســهول
وجبــال وبحــار وانهــار.
ويقــول الباحثــون فــي الطبيعــة والتاريــخ،
ان االنســان كان فــي بعــض العصــور الغابــرة
يقــدس ظاهــرة مــن الظواهــر الطبيعيــة متخــذا
منهــا رمــزا لطقوســه العباديــة ضمــن اطــار
املجموعــة التــي ينتمــي اليهــا ،وقــد اطلــق أولئك
الباحثــون علــى هــذا الرمــز اســم «الطوطــم»،
حتــى ســمي ذلــك العصــر باســمه.
كمــا ان عصــورا اخــرى شــهدت عبــادة
مختلــف النباتــات واألشــجار واحليوانــات حتــى

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٧ﺟﻤﺎدى اﺧﺮ  ١٤٣٨ﻫـ

قيــل ان البعــض مــن النــاس كانــوا يعبــدون
الفــأرة او الثعبــان او حتى اخلنفســاء! وكل ذلك
بدافــع هاجــس اخلــوف املتأصــل فــي كيانهــم
آنــذاك ،فهــم يتصــورون انهــم بعبادتهــم هــذه
وســجودهم للموجــودات الطبيعيــة الضخمــة او
الغريبــة ســوف يتجنبــون شــرها ،فقــد كانــوا
يعتقــدون ان لــكل منهــا شــرا يتقونــه بالتعبــد
لهــا.
وهكــذا نــرى ان عقائــد االنســان القــدمي
بنيــت علــى اســاس هاجــس اخلــوف الــذي
كان يســاوره ،والغريــب فــي هــذه املعتقــدات
الباليــة هــو ان اصحابهــا لــم يكونــوا يعمــدون
الــى تقديــس وتبجيــل اخليــر ومــا هــو ســبب
الرحمــة والعطــاء والــرزق ،فــي حــن انــه أولــى
بالتقديــس والتعظيــم ،بــل راحــوا يقدســون
مصــادر الشــر واألذى ،فبعضهــم بــادر الــى
عبــادة الشــيطان وهــو يعلــم انــه كائــن شــرير
عــدو لــه ،معتقــدا انــه بعبادتــه لــه ســيتركه
وشــأنه ،ولــن يتعــرض لــه بــاألذى والفتنــة،

وانــه ســوف يتخلــص مــن شــره بالتقــرب اليــه.
وانطالقــا مــن هاجــس اخلــوف هــذا،
فــان هــؤالء حرمــوا علــى انفســهم الكثيــر
مــن الطيبــات واللذائــذ التــي احلهــا اللــه مــن
نبــات مختلــف انواعــه وحلــوم وصيــد فــي البــر
والبحــر ،وهــم لــم يكتفــوا بذلــك فحســب وإمنــا
راحــوا يعترضــون علــى صيــد احليــوان وذبحــه
ويســتنكرون ذلــك أميــا اســتنكار ،فــي حــن
ان اللــه ســبحانه خلقهــا ألجــل هــذا االنســان
لتكــون ســبب ًا لبقائــه واســتمراره فــي احليــاة
كمصــدر مــن مصــادر الــرزق ،ومنــح احلريــة
فــي ممارســة ذلــك اال مــا بلــغ حــد اإلســراف
والتبذيــر ،فهــذا ممــا حــد مــن فعلــه ومنعــه
بالتحــرمي ،ومــن ذلــك ـ مثــا ـ صيــد اللهــو،
فهــو حــرام ان كان ملجــرد التمتــع مــن دون
االســتفادة مــن حلــم الصيــد.
وقــد ترتــب علــى هــذا التحــرمي أحــكام
فــي الفقــه منهــا ـ مثــا ـ مــا قيــل حــول
امتــام الصــاة او قصرهــا فــي ســفر صيــد
اللهــو ،ومثــل صــوم شــهر رمضــان ،الن اللــه
ـ ســبحانه ـ يبغــض اللهــو واإلســراف كمــا
اش ُبــوا َوال ت ْ ِ
ُس ُفــوا}( ،ســورة
يقــولُ { :ك ُلــوا َو ْ َ
األعــراف.)31 :
وعلــى هــذا األســاس؛ هنــاك نوعــان مــن
عمليــة اســتثمار االنســان ملصــادر الطبيعــة
مارســهما عبــر تاريخــه ،وهمــا مرفوضــان
اساســا ،احدهمــا وصــول هــذا االســتثمار
الــى مســتوى الصفــر او مــا يقاربــه بســبب
اخلــوف مــن الطبيعــة وموجوداتهــا.
أمــا النــوع اآلخــر فهــو االســتثمار
املتجــاوز للحــد املعقــول ،وهــو مــا نســميه
باإلســراف والتبذيــر ،وهــو ايضــا ممــا ال
يرتضيــه اللــه ـ ســبحانه ـ وترفضــه الطبيعــة
اإلنســانية الســوية ،فامليــزان الصحيــح
هــو الــذي يعكســه قولــه ـ تعالــى ـُ { :ك ُلــوا
اش ُبــوا َوال ت ْ ِ
ُس ُفــوا} ،كذلــك قولــهُ { :ك ُلــوا
َو ْ َ
ِ
ِمــن ال َّطيب ِ
ــات َواع َْم ُلــوا َصالــ ًا} ،فالعمــل
ْ ِّ َ
الصالــح هــو جتســيد الشــكر للــه ـ ســبحانه
ـ علــى منحــه تلــك الطيبــات.
ان اإلســام يــرى ان هــذه احليــاة إمنــا
خلقــت وأوجــدت وجعــل كل مــا فيهــا مــن
نعــم وخيــرات خلدمــة هــذا االنســان وحتقيــق
منفعتــه ،فينبغــي اســتنكار مــا يقــوم بــه أولئــك
الذيــن يحرمــون علــى انفســهم التمتــع بطيبــات
احليــاة وخيراتهــا ،فعقيدتهــم هــذه مناهضــة
للفطــرة االنســانية.
ويأتــي هــذا الرفــض واالســتنكار مــن
خــال اآليــات التاليــة مــن ســورة االنعــام التــي

ترســم لنــا صــورة التمــدن اإلســاميُ { :ق ْ
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حرية ال تنتهك حقوق اآلخرين

هــذا الواقــع اخلاطــئ نــراه الــى يومنــا
هــذا عنــد اليهــود الذيــن مــا يزالــون يحرمــون
علــى انفســهم الكثيــر مــن الطيبــات ،ولذلــك
فقــد اتخــذت ديانتهــم إطــارا محــدودا وضيقــا،
وفــي نفــس الوقــت الــذي يحرمــون فيــه الكثيــر
مــن املمارســات علــى انفســهم تراهــم ينتهكــون
حرمــات اللــه مــن خــال قتــل األنفــس بغيــر
حــق ،كمــا ويبيحــون ألنفســهم اكل أمــوال
ــس َع َل ْينَــا ِف
النــاس بالباطــل ،فيقولــونَ { :ل ْي َ
األُ ِّم ِّيــنَ َســبِ ٌيل}( ،ســورة آل عمــران،)75 :
أي انهــم يــرون انفســهم أحــرار ًا فــي قتــل
كل مــن هــو غيــر يهــودي ،وســفك دمــه ونهــب
اموالــه وممتلكاتــه.
وانهــا ملالحظــة فــي غايــة االهميــة يجــب
ان ال تغيــب عــن أذهاننــا؛ بأننــا نــرى تلــك
املجاميــع الشــاذة فــي تصرفاتهــا وســلوكها
فــي احليــاة وغيــر امللتزمــة باملفاهيــم والقيــم
اخليــرة فــي احليــاة تتشــبث ـ ومــن اجــل تبريــر
تصرفاتهــا وأعمالهــا غيــر املنطقيــة ـ ببعــض
القضايــا الســطحية الضحلــة التــي تفتقــد ألي
اســاس وعمــق.
وكثيــرة هــي هــذه النمــاذج املترديــة فــي
واقعنــا املعــاش ،فيمــا يحدثنــا التاريــخ القريــب
والغابــر عــن منــاذج أخــرى كثيــرة مثــل
اخلــوارج ،الذيــن كانــوا يشــكلون علــى تنــاول
متــرة ال ُيعــرف صاحبهــا ،فيقولــون بحرمــة
تناولهــا ،حتــى ان احدهــم راح ينتزعهــا مــن
فــم صاحبــه الــذي عثــر عليهــا فــي الطريــق،
بينمــا ال يجــدون حرجــ ًا فــي قتــل صحابــي
جليــل وبقــر بطــن زوجتــه ا ُ
حلبلــى ،فينتزعــون
اجلنــن مــن رحمهــا ويذبحونــه ثــم يذبحونهــا
هــي االخــرى!
إن االمــة التــي تفقــد بوصلــة القيــم
واملبــادئ الرســالية ،يضيــع عليهــا جوهــر

دينهــا وعقيدتهــا ،و إن متســكت بذلــك
ظاهريــ ًا ،فــا ينفعهــا متســكها هــذا ،الن
األعمــال بالنيــات النابعــة مــن القلــب الصــادق،
فاإلنســان الصــادق فــي عقيدتــه ،الطيــب القلب
والنوايــا تــراه دومــا مســتقيما فــي مســيرته فــي
احليــاة ،مخلصــا ملتزمــا ،ال يســير فيهــا ســيرا
عشــوائيا.
ولــو تأملنــا قوانــن االســام املتجســدة
فــي ســيرة النبــي األكــرم ،وأهــل بيتــه ،صلــوات
اللــه عليهــم ،لوجدنــا مــدى االنســجام بــن هــذه
القوانــن مــن جهــة والطبيعــة وفطــرة االنســان
مــن جهــة أخــرى ،فالقاعــدة التــي ينطلــق منهــا
االســام فــي هــذا الصــدد ال تتــرك االنســان
وشــأنه فــي حتليــل احملرمــات ،بــل ان هــذه
احملرمــات تشــكل جــزء ًا
يســيرا وضئيــا مــن بــن
النعــم املوجــودة فــي احليــاة.
ولذلــك فــان القاعــدة
إن عقائد
واألصــل كمــا صرحــت بذلــك
االنسان
االحاديــث الشــريفة عــن
املعصومــن ،عليهــم الســام،
القديم
همــا« :كل شــيء لــك حــال
بنيت على
حتــى تعــرف انــه حــرام»،
ويعــزز ذلــك قولــه ـ تعالــى ـ:
ُــم َمــا ِف األَ ْر ِ
َ
ض
{خ َل َ
ــق َلك ْ
َجِيعــ ًا}( ،ســورة البقــرة:

 ،)30وهــذه القاعــدة شــبيهة
بالقاعــدة الفقهيــة األخــرى
الطهــارات
بخصــوص
والنجاســات حيــث تقــول هــذه
القاعــدة« :كل شــيء لك طاهر
حتــى تعلــم جناســته» ،إذ
األصــل أو القاســم املشــترك
بــن القاعدتــن هــو االمتنــاع
وعدمــه ســواء فــي االســتعمال
أو االســتهالك أو االنتفــاع.
ومــن الناحيــة املعنويــة نفهــم مــن تينــك
القاعدتــن ان مجــال احلريــة مفتــوح حتــى
يصطــدم بحــدود حريــة اآلخريــن ،فحينمــا
يكــون املجــال مفتوحــا وواســعا أمام االنســان،
وحينمــا يتمتــع بهــذا القــدر مــن احلريــة ،فانــه
ســيم ّد بصــره نحــو اآلفــاق ،ويولــد وينمــو فيــه
الطمــوح ودوافعــه ،لذلــك فانــه ســيبدأ بالعمــل
واحلركــة واالنتفــاع ،ويطــور مبــرور الزمــن
قابلياتــه وينمــي أفــكاره ويخلــق ويبــدع منطلقــا
فــي رحــاب االرض الواســعة ،وبهــذه احلركــة
والنشــاط والعمــل تنشــأ بعــد ذلــك احلضــارة
واملدنيــة املتقدمــة املزدهــرة.
آذار | 2017
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ثقافة رسالية
هــذا ال يعنــي  -بــأي حــال مــن األحــوال -
التوجــه كليـ ّة الــى العمــل والبحــث عــن الكســب
والتجــارة تــارك ًا طلــب العلــم والزيــادة فيــه ،بــل
ال ُبـ َّد مِ ــن حتقيــق التــوازُن بــن العلــم والعمــل.
ومــن َث ـ َّم يأتــي السـ ُ
ـؤال الــذي نبحــث عــن

يتصور الواحد
ّ
منا أنه اذا أصبح
ً
عالما ،فانه عليه ان
يجلس في مكان

كل الوقــت لطلــب العلــم ونتــرك أي نــوع مــن

البعــض مــن نوعيــة األعمــال التــي رمبــا

العمــل؟ وهــل باإلمــكان حتقيــق التــوازن بــن

يخوضهــا طلبــة وعلمــاء الديــن فــي الوقــت

علــي ابــن أبــي حمــزة ،عــن أبيــه  -مــن

االثنــن؟

احلاضــر ،أو أن االنشــغال باألعمــال التجاريــة
يســتغرق وقت ـ ًا رمبــا يؤثــر علــى طلــب العلــم،

أصحــاب اإلمــام الرضــا  -قــال :رأيــت أبــا
احلســن ،عليــه الســام ،يعمــل فــي أرض لــه

بينمــا اذا الحظنــا االعمــال التــي انخــرط

قــد اســتنقعت قدمــاه فــي العــرق ،فقلــت لــه:

طلــب العلــوم مــن أعظــم العبــادات وأنفــع

فيهــا أهــل البيــت ،وقبلهــم األنبيــاء  -عليهــم
جميع ـ ًا ســام اللــه  -نعــرف أن العمــل الــذي

جعلــت فــداك أيــن الرجــال؟! فقــال :يــا علــي!...
قــد عمــل باليــد مــن هــو خيــر م ّنــي فــي أرضــه،

تعالــى ،وقــد يتعــن علــى البعــض الدخــول فــي

يكــون وســيلة خلدمــة اإلنســانية واملجتمــع ،هــو

ومــن أبــي ،فقلــت لــه :ومــن هــو؟ فقــال:

احلــوزة العلميــة كونهــا فــرض عــن عليهــم ،إذا

الــذي يبــارك اللــه فيــه ،مثــل الزراعــة والرعــي

رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،وأميــر

كانــوا مؤهلــن وكانــت األمــة بحاجــة إليهــم.

والنجــارة واخلياطــة وأشــباهها ممــا كان

املؤمنــن وآبائــي ،عليهــم الســام ،كلهــم كانــوا

ميتهنــه األنبيــاء ،عليهــم الســام.

قــد عملــوا بأيديهــم وهــو مــن عمــل النبيــن

هــذه القدســية واألهميــة التــي أوالهــا
اإلســام للعلــم وطالبــه ،ال تبتعــد عــن قدســية

فهــذا أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام ،يعتــق

العمــل الــذي يقــدم اخلدمــة الــى املجتمــع

ألــف مملــوك مــن كــد يده ،كمــا جاء فــي الرواية

اللــه ،عليــه الســام ،يقــول :إنــي ألعمــل فــي

الــى جانــب الزوجــة ،او فــي محيــط العمــل فــي
أي مــكان ،ففــي احلديــث الشــريف« :ص ِّديــق

الــرزق احلــال.

املجتمــع ،بحاجــة الــى مســتلزمات املعيشــة،

امتــي مــن يعــن أهلــه فــي بيتــه» ،ومــن اخلطــأ
ان يتصــور الواحــد م ّنــا أنــه اذا أصبــح عاملـ ًا،

ولــو بدرجــة الكفــاف ،فهنالــك زوجــة وأوالد

فانــه عليــه ان يجلــس فــي مــكان بعيــد عــن

وســكن وحاجــات يوميــة ،وأخــرى طارئــة ،مثــل

املجتمــع ،ويتحــرج مــن القيــام بــأي عمــل

العــاج والســفر وغيرهــا.

مهنــي او اجتماعــي.

بعيد عن

منهــا نفســية ،واجتماعيــة ،وسياســية،

جانــب طلــب العلــم ،فــاذا كان التركيــز علــى

المجتمع ،ويتحرج

واقتصاديــة ،بيــد أن حتديهــم احلــازم كان

طلــب العلــم علــى حــد التف ـ ّرغ الكامــل ،علــى
أن فــي العلــم خيــر ًا كثيــر ًا ،والتــزام الزهــد

الســام ،كانــوا يقــودون املجتمــع ويجيبــون عــن
املســائل املختلفــة ويحلــون مشــاكل وأزمــات

الجنــازات كبــرى فــي تاريــخ وحاضــر األمــة،

فــي املعيشــة الــى حــد االســتغناء عــن كل

النــاس ،ويــؤدون أدوارهــم االجتماعيــة

ومــن أبــرز هــذه الضغوطــات؛ الضغوطــات

ســتواجه طالــب
شــيء ،فــان املشــكلة التــي
ِ

والسياســية ،نــرى أنهــم لــم يكونــوا يســتنكفون

االقتصاديــة ،متمثلــة باحلالــة املعيشــية واملــورد

العلــم والعالــم ،أنــه ســتضيع منــه طاقــات

مــن العمــل فكانــوا يســتصلحون األرض

املالــي ،إذ ان عالــم الديــن ،هــو أحــد أفــراد

ــي ،ولكــن؛
عــزم وإرادة فــي البحــث العلم ِّ

بالزراعــة ،ويقومــون باألعمــال التجاريــة ،وفــي

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٧ﺟﻤﺎدى اﺧﺮ  ١٤٣٨ﻫـ

وعــن أبــي بصيــر قــال :ســمعت أبــا عبــد

يكفينــي ليعلــم اللــه عــز وجــل إنــي أطلــب

ولكــن؛ ضمــن حدودها املعقولــة ،فاألئمة ،عليهم

اجتماعي

واملرســلني واألوصيــاء والصاحلــن.

بعــض ضياعــي حتــى أعــرق وإن لــي مــن

والعلمــاء ،لضغــوط وعقبــات بأشــكال مختلفــة؛

عمل مهني او

او مــا يصلــه مــن الغنائــم وغيرهــا.

ويجعــل طالــب العلــم او حتــى العالــم الكبيــر
عنصــر ًا فاعــ ًا ومحبوبــ ًا ،ســواء فــي البيــت

ولــذا كان احلديــث عــن طلــب العمــل الــى

وراء جنــاح العديــد منهــم وتفوقهــم وحتقيقهــم

ٌ
يقول الناس لي في الكسب عار

فقلت العار في ّ
ذل السؤال

وإال كان بإمكانــه االســتفادة مــن مــال العطــاء
وفــي روايــة أخــرى عــن احلســن بــن

وعلــى الرغــم مــن ان الدراســة مطلوبــة،

من القيام بأي
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علــى طــول اخلــط ،تعــرض طلبــة العلــم

لحمل الصخر من قمم الجبال

ُّ
أحب ّ
إلي من متن الرجال

إلغــاء الــرق والعبوديــة مــن املجتمــع واألمــة،

إجابــة لــه :هــل الواجــب علينــا تخصيــص

القربــات التــي يتقــرب بهــا العبــد إلــى اللــه

الشيخ حيدر العامري

االمــام أميــر املؤمنــن يقــول مفتخــر ًا:

لتحقيــق عمــل أعظــم واكبــر وهــو اإلســهام فــي

هــذا وغيــره ،يحــل اإلشــكالية لــدى

ُّ
أي عمل لطالب العلم؟!

طلبة العلوم الدينية وإشكالية
ّ
مزاولة المهن الحرة

مقدمتهــم النبــي األكــرم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه،
فقــد عمــل راعيـ ًا ثــم تطـ ّور الــى التجــارة ،وكان

عــن االمــام الصــادق ،عليــه الســام ،مبعنــى
أن االمــام ّ
وظــف مــردوده املالــي مــن العمــل

يبقــى الســؤال عــن كيفيــة التوفيــق بــن

التفرغ الكامل

االثنــن مبــا ال يؤثــر جانــب علــى آخــر ،وهــذا
يعتمــد علــى االنســان بــان يعتــدل فــي حياتــه

لن يكون بحد
ً
ذاته موصال الى

املالــي ،وبحســن تنظيــم الوقــت يســتطيع

العلم ،بل طلب

كســب العلــم فــي الوقــت القليــل مــاال يقــدر

العلم يعتمد
على اإلخالص
والتوكل على
اهلل والمنهجية
الصحيحة

ويــوازن بــن طلــب العلــم وطلــب العمــل واملــورد

عليــه غيــره مــن املتفرغــن فــي الوقــت الطويــل،
فمــن بــارك اللــه لــه فــي وقتــه ،لــن يضــره أن
يعمــل ويتعلــم .فكــم مــن متفــرغ ال يجــد وقت ـ ًا
لطلــب العلــم لقلــة التوفيــق واحلرمــان! وكــم مــن
مشــغول بأعبــاء الدنيــا والكســب احلــال ،يجــد
وقتـ ًا وبركــة فــي نهــاره ومســاءه لطلــب العلــم،
وإذن؛ التفــرغ الكامــل لــن يكــون بحــد ذاتــه
آذار | 2017
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ثقافة رسالية

أسطرالب

موصــ ًا الــى العلــم ،بــل طلــب العلــم يعتمــد

اللــه عليــه  -فــي كتــاب الكافــي مجلــد/5 :

فقلــت فــي نفســي :ســبحان اللــه شــيخ مــن

علــى اإلخــاص والتــوكل علــى اللــه واملنهجيــة

صفحــة 73عــدة روايــات يظهــر منهــا ان األئمة

أشــياخ قريــش فــي هــذه الســاعة علــى هــذه

الصحيحــة ،فهمــا اللــذان يوصــان الــى العلــم،

كانــوا يعملــون لتحقيــق االكتفــاء الذاتــي.

احلــال فــي طلــب الدنيــا أمــا ألعظنــه فدنــوت

حتــى وإن كانــت الفتــرة املخصصــة ســاعتني

فقــد جــاء االمــام الصــادق ،عليــه الســام،

منــه فســلمت عليــه فــرد علــي الســام بنهــر

فــي اليــوم او ثالثــة ،ففــي احلديــث الشــريف:

وكان فــي بعــض طــرق املدينــة فــي يــوم صائف

وهــو يتصــاب عرقــا فقلــت :أصلحــك اللــه شــيخ

«العلــم نــور يقذفــه اللــه فــي قلــب مــن يشــاء»،

شــديد احلــر ،فقــال لــه بعــض أصحابــهُ :جعلــت
فــداك؛ حالــك عنــد اللــه  -عــز وجـ ّل  -وقرابتــك

مــن أشــياخ قريــش فــي هــذه الســاعة علــى
هــذه احلــال فــي طلــب الدنيــا أرأيــت لــو جــاء

مــن رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،وأنــت

أجلــك وأنــت علــى هــذه احلــال مــا كنــت تصنع؟

جتهــد لنفســك فــي مثــل هــذا اليــوم؟ فقــال:

فقــال :لــو جاءنــي املــوت وأنــا علــى هــذه احلــال

يــا عبــد األعلــى خرجــت فــي طلــب الــرزق

جاءنــي وأنــا فــي طاعــة مــن طاعــات اللــه عــز

ألســتغني عــن مثلــك!

وجــل ،أكــف بهــا نفســي وعيالــي عنــك وعــن

{و ُقـ ْـل َر ِّب
وقــال  -عــز مــن قائــل ســبحانه َ :-
ِ
ــا}( ،ســورة طــه.)114 :
ِز ْد ِن ع ْل ً
االستقاللية المالية رمز النجاح

مبــا أن التفــ ّرغ لطلــب العلــم يســتدعي
االعتمــاد علــى مصــادر متويــل لتغطيــة

وفــي روايــة أخــرى :إن محمــد بــن املنكــدر

النــاس وإمنــا كنــت أخــاف أن لــو جاءنــي

تكاليــف معيشــة طلبــة احلــوزة العلميــة ،فــان

كان يقــول :مــا كنــت أرى أن علــي بن احلســن،

املــوت وأنــا علــى معصيــة مــن معاصــي اللــه،

اجلانــب املــادي يســبب  -فــي بعــض األحيــان

عليهــم الســام ،يــدع خلفــا أفضــل منــه حتــى

فقلــت :صدقــت يرحمــك اللــه أردت أن أعظــك

 -االجنــرار باجتــاه مســارات خطيــرة رمبــا

رأيــت ابنــه محمــد بــن علــي ،عليهمــا الســام،

فوعظتنــي.

تنتهــي الــى االرتبــاط مبصالــح سياســية

فــأردت أن أعِ َظــه فوعظنــي فقــال لــه أصحابــه:

مــن كل ذلــك نعــرف أن العمــل والكســب

واقتصاديــة تتقاطــع مــع أحــكام الشــريعة

بــأي شــيء وعظــك؟ قــال :خرجــت إلــى بعــض

احلــال مــن عــرق اجلبــن ،لتوفيــر احليــاة

نواحــي املدينــة فــي ســاعة حــارة فلقينــي أبــو

الكرميــة جتــاه مــن يعــول ،ميثــل أدا ًء لواجــب

والقيــم األخالقيــة واإلنســانية ،لــذا كان العمــل
وكســب الــرزق واالكتفــاء ماليـ ًا ال بنــاء احلــوزة

جعفــر محمــد بــن علــي وكان رجــا بادنــا ثقيــا

شــرعي وأخالقــي يحقــق بهــا الع ّفــة لنفســه

العلميــة بشــكل عــام ،ميثــل أحــد أهــم عناصــر

وهــو متكــئ علــى غالمــن أســودين أو موليــن

ولعائلتــه مــن أن ميــدوا أيديهــم الــى النــاس.
أمــا القــول بــأن طالــب العلــم مكانــه فقــط

االســتقالل عــن أيــة ضغــوط او فــرض إرادات

فــي احلــوزة العلميــة وفــي املكتبــة او فــي

مــن احلــكام واألنظمــة السياســية.
ولعــل أعظــم مــا تفخــر بــه احلــوزة

زاويــة مــن بيتــه ،إمنــا هــو قــول ال يســتند

العلميــة التبــاع أهــل البيــت ،عليهــم الســام،

الــى دليــل وال يلتفــت إليــه ،بــل هــو فــي عمومــه

هــذه اخلاصيــة واالمتيــاز مبــا يفقــده آخــرون

قــول باطــل وغيــر موافــق للواقــع؛ فطالــب

فــي البــاد االســامية األخــرى ،حيــث نــرى

طالب العلم،

تكاليــف معيشــته علــى راتــب الدولــة ،كأي

البد ان يكون
ً
أنموذجا تتجسد

حتــى إمــام اجلماعــة فــي املســجد يعتمــد فــي
موظــف آخــر ،فضــ ًا عــن املؤسســة الدينيــة
بأكملهــا ،مبــا لديهــا مــن تكاليــف ونفقــات،
وجتربــة األزهــر فــي مصــر خيــر دليــل علــى
ذلــك.

فيه جميع
القيم والفضائل

مــن هنــا؛ جــاء احلــثّ والتأكيــد مــن األئمــة
االطهــار علــى العمــل لكســب الــرزق لتجنــب
التبعيــة واالرتبــاط مبصالــح بعيــدة عــن الديــن
والقيــم ،وقــد أورد الشــيخ الكلينــي  -رضــوان
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والمبادئ التي
ّ
بشر بها اإلسالم

العلــم الــذي يســير علــى بصيــرة مــن أمــره،
ويعــرف األدلــة الشــرعية ،وأحــكام اإلســام،
ويعمــل بهــا ،يكــون مرفــوع الــرأس أينمــا كان،
ومحترم ـ ًا أينمــا حــل ،وال ســيما بــن جماعتــه
وأهــل بلــده ،إذا عرفــوا منــه العلــم والنصــح
والصــدق ،وعــدم التســ ّرع فــي األحــكام
واملواقــف ،بــل يكــون طبيبــا حكيمــا ،يدعــو
إلــى اللــه باحلكمــة والرفــق.
وبكلمــة؛ فــان طالــب العلــم ،البــد ان يكــون
امنوذجــا تتجســد فيــه جميــع القيــم والفضائــل
واملبــادئ التــي ّ
بشــر بهــا اإلســام.

الشيخ حيدر العامري

هل تعلم ان من أهم احملرمات في الشريعة االسالمية:
اليأس من روح الله تعالى أي رحمته وفرجه.
األمــن مــن مكــر اللــه تعالــى أي عذابــه للعاصــي؛ وأخــذه إ ّيــاه
مــن حيــث ال يحتســب.
*التعــ ّرب* بعــد الهجــرة ،واملقصــود بــه االنتقــال إلــى بلــد
ينتقــص فيــه الديــن أي يضعــف فيــه إميــان املســلم بالعقائــد احل ّقــة،
أو ال يســتطيع ان يــؤدي فيــه مــا وجــب عليــه فــي الشــريعة املقدســة
أو يجتنــب مــا حــرم عليــه فيهــا.
معونــة الظاملــن والركــون اليهــم ،وكذلــك قبــول املناصــب مــن
قبلهــم اال فيمــا إذا كان اصــل العمــل مشــروع ًا وكان التصــدي لــه
فــي مصلحــة املســلمني.
غيبــة املؤمــن :وهــي أن ُيذكــر بعيــب فــي غيبتــه ممــا يكــون
مســتور ًا عــن النــاس ســواء أكان بقصــد االنتقــاص منــه أم ال.

األذان
هل تعلم أن ما بني األذان واإلقامة دعوة مستجابة؟
هل تعلم أن املؤذنني أطول الناس أعناقا يوم القيامة؟
هل تعلم أن الشيطان يف ّر من املصلي عند األذان؟

هــل تعلــم أن االنتظــار لبعــض
الوقــت بعــد االنتهــاء مــن الصــاة تدعــو
لــك املالئكــة عنــد ربهــا؟
هــل تعلــم أن اللــه تبــارك وتعالــى يبــرأ مــن
تــارك الصــاة؟ قــال رســول اللــه ،صلــى اللــه والــه« ،ال تتــرك
الصــاة متعمــدا ،فإنــه مــن تــرك الصــاة متعمــدا فقــد برئــت منــه
ذمــة اللــه ورســوله» أي ليــس لــه عهــد وال أمــان.

الصحة والسالمة
هــل تعلــم ان باســتطاعة اإلنســان ان يعيــش شــهر ًا كام ـ ًا
بــدون غــذاء ،لكنــه لــن يســتطيع العيــش ســبعة أيــام دون مــاء.
هــل تعلــم أن مــاء الشــرب منظ ٌ
ــف لبــدن اإلنســان ،حيــث
يغســله مــن الســموم واملــواد الســرطانية ،ثــم يدفــع املــاء الزائــد منــه
علــى شــكل بــول.
هــل تعلــم أن شــرب املــاء علــى معــدة فارغــة يعالــج الكثيــر
مــن األمــراض مثــل :القلــب ،والتهــاب الســحايا ،والربــو ،والســل،
والســكري ،واإلمســاك ،وأمــراض العيــون ،والرحــم ،والســرطان.
هــل تعلــم إنــك يجــب أن تتحــذر مــن شــرب املــاء وأنــت واقــف،
فإنــه يســبب عســر الهضــم؛ بســبب ســقوطه دفعــة واحــدة فــي قــاع
املعــدة ،وحــاول أن تشــربه جالسـ ًا وعلــى دفعــات حتــى تنبــه الكبــد
بنــزول املــاء وال تســبب لــه التليــف الكبــدي.
هــل تعلــم أن املــاء يســاعد علــى إفــراز املــواد الضــارة
باجلســم علــى شــكل عــرق.

هل تعلم صورة األب الحقيقية؟!

الصالة

عندما يوبخك أبوك فهو ال يكرهك؟
عندمــا تــرى أبــاك صامتــ ًا فهــو يفكــر فــي
مســتقبلك ؟
عندمــا تــرى أبــاك يضحــك فتأكــد بأنــك أنــت
مــن أســعده؟
عندمــا تــرى أبــاك قاســي ًا عليــك فتأكــد بأنــك ال
تتبــع نصيحتــه؟
عندما ترفع صوتك على أبيك فإنك تقتله؟
---------------

هــل تعلــم أن تــارك الصــاة مــع املجرمــن فــي
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هــل تعلــم إن إطالــة الركــوع والســجود فــي
الصــاة يســقط عنــك الذنــوب؟ قــال رســول اللــه ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه« :إن العبــد إذا قــام يصلــي ،أتــى بذنوبــه كلهــا
فوضعــت علــى رأســه وعاتقيــه فكلمــا ركــع أو ســجد تســاقطت
عنــه».

َ َ ٌّ
* التعــرب :وهــو التخلــق بأخــاق األعــراب ،أي الذيــن ال يتفقهــون
بالديــن.

* هو آلة فلكية قديمة وأطلق عليه العرب ذات الصفائح ،وهو نموذج ثنائي البعد للقبة الساموية ،وهو يظهر كيف تبدو السامء يف مكان حمدد عند وقت حمدد.

أسوة حسنة

أسوة حسنة

الزهراء؛ امرأة وجدت

وهــل يســتحق الثمــن إزاءه اذا عصفــت
بــه االضطرابــات السياســية والتقلبــات
االقتصاديــة؟
إن الرؤيــة الثاقبــة هــو مــا حتتاجــه املــرأة
احلصيفــة فــي جتســيد االســتقالل علــى ارض
الواقــع ،فبالقــدر الــذي تســهم فــي صنــع
واقعهــا السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي،
تكــون ضامنــة الســتقاللها الفكــري والثقافــي
الــذي يحقــق لهــا احليــاة الســعيدة بعيــد ًا عــن
التبعيــة ألمنــاط احليــاة التــي أثبتــت فشــلها
بــن أهلهــا.

استقاللها في بيت زوجها
ّ
لقد مثلت الصديقة الطاهرة ،عليها السالم ،أهل البيت ،عليهم السالم،
في أول مواجهة لقوى الباطل ،ودونت لهم ولألجيال الوثيقة الثورية
ً
ّ
 -إن صح التعبير -يحملونها مشعال في طريق التغيير واإلصالح

حسين محمد علي

يعلــل البعــض جنــوح شــريحة واســعة
مــن بنــات حــواء الــى التفــ ّرد فــي عمليــة
صياغــة الشــخصية وتقريــر املصيــر ،الــى
عوامــل قهريــة مثــل؛ هواجــس البطالــة والفقــر
والضائقــة املاديــة التــي تضــرب رجــال
العصــر املــادي الراهــن ،وايض ـ ًا علــى عوامــل
موضوعيــة منهــا؛ تراجــع اإلميــان وصعــود
افــكار حترريــة وجتديديــة تنــزع الــى القفــز
علــى الثوابــت والقيــم مهمــا كانــت مصداقيتها،
ممــا جعــل املــرأة والفتــاة تنطلــق خــارج البيــت
متأبطــة حزمــة مــن املبــررات فــي رحــاب العلــم
والعمــل وتختــار لنفســها مــا تــراه مناســب ًا مــن
منــط احليــاة.
بيتها؛ أوج استقاللها

ملــن يطالــع ســيرة الصديقــة الزهــراء،
عليهــا الســام ،فــي هــذا اجلانــب بالــذات،
يجــد أن ذاك التعليــل ال يعــدو كونــه رؤيــة
متســرعة وعاطفيــة ،بــل ويجانــب حقيقــة تكويــن
املــرأة وســماتها وقدراتهــا املوهوبــة ســماوي ًا،
انطالقــ ًا مــن كــون اإلســام أول وآخــر مــن
ضمــن احلقــوق والكرامــة للمــرأة علــى طــول
حيــاة البشــرية ،وفــي التاريــخ اإلســامي
منــاذج ال تُعــد ،مــن نســاء نهضــن بــأدوار
مشــرفة وبطوليــة عندمــا واجهــن التبعيــة
حلــكام اجلــور ،وملغرياتــه وحتــى تهديداتــه،
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وكانــت الصديقــة الزهــراء فــي الطليعــة.
فمــن يتحــدث عــن االســتقاللية فــي احلياة،
مــا عليــه إال أن يراجــع األيــام التــي قضتهــا
الزهــراء ،ســام اللــه عليهــا ،بعــد وفــاة أبيهــا
وفــي خضــم تلــك امللحمــة التاريخيــة املدويــة؛
فــي وقــت كانــت الثقافــة اجلاهليــة والتبعيــة
لألقــوى ،هــي الســائدة علــى الرجــال فضــ ًا
عــن النســاء ،وكان هــذا أحــد عوامــل الهزميــة
التــي منيــت بهــا األمــة أمــام قــوى التضليــل
يفســر موقفهــا
واالنحــراف ،وإال مــا الــذي ّ
الشــجاع فــي الدفــاع عــن اإلمامــة اإللهيــة
وكشــف حقيقــة الطامعــن باحلكــم وزيــف
ادعاءاتهــم بأنهــم «خلفــاء» ،وذلــك مــن خــال
إثــارة قضيــة ارض فــدك؟ وهــل كان أميــر
املؤمنــن ،عليــه الســام ،بحاجــة ملــن ينــوب
عنــه فــي الدفــاع عــن حقــه ،وهــو ســيد
البلغــاء؟ ثــم ألــم تعــرف الصديقــة الطاهــرة
أنهــا تقــدم علــى خطــوة باجتــاه خــط النــار
فــي جبهــة حــرب أوجدهــا مــن وصفتهــم فــي
خطبتهــا بانهــم مــن «ظهــرت فيكــم حســيكة
النفــاق ،وســمل جلبــاب الديــن ،ونطــق كاظــم
الغاويــن و»...؟ ثــم إن املفضــوح أمــام املــأ
يكــون أكثــر شراســة ودمويــة إلنقــاذ نفســه،
كل هــذا وغيــره ،جتاوزتــه الصديقــة الطاهــرة،
بــروح كبيــرة ورؤيــة ثاقبــة تتطلــع الــى مســتقبل
األمــة ،بعــد التــزام االمــام علــي ،بعهــد رســول
اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،مبــا يجــري عليــه
وتكــون مهمتــه الصبــر حفاظــ ًا علــى مصيــر
األمــة والديــن.
ولــم تكتــف الصديقــة الطاهــرة بالدفــاع

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٧ﺟﻤﺎدى اﺧﺮ  ١٤٣٨ﻫـ

تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الخارجية

لقــد م ّثلــت الصديقــة الطاهــرة،
عليهــا الســام ،أهــل البيــت،

عــن أميــر املؤمنــن ،وفضــح املنافقــن وأدعيــاء
الديــن فــي مســجد رســول اللــه ،وأمــام جمــوع
املســلمني ،بــل اســتمرت فــي ذلــك حتــى وهــي
فــي ســاعاتها األخيــرة ،عندمــا اجتمعــت
عندهــا عــ ّدة مــن النســاء ،وجــاء ممــا قالــت
لهــنّ فــي عتــاب مــ ّر« :ومــا نقمــوا مــن أبــي
احلســن ...نقمــوا واللــه منــه نكيــر ســيفه،
وشــدة وطئــه ،ونــكال وقعتــه ،وتنمــره فــي ذات
اللــه -عزوجــل .».. -
وفيمــا كان املســلمون يختفــون خلــف
جــدران بيوتهــم خــوف الســوط والســيف،
كانــت فاطمــة ترافــق عليـ ًا بعــد إمتــام مراســيم
جتهيــز وتشــييع ودفــن رســول اللــه "صلــى اللــه عليــه
وآلــه وســلم" ،فعرجــا علــى بيــوت األنصــار ،فكانــت،
عليهــا الســام ،تدعــو النســاء والرجــال الــى
نصــرة الوصــي وعــدم خذالنــه وتركــه وحيــد ًا
الفــج منهــم :أن
فــي امليــدان ،فجــاء اجلــواب
ّ
«يــا بنــت رســول اللــه! قــد مضــت بيعتنــا لهــذا
الرجــل (أبوبكــر) ولــو كان ابــن عمــك ســبق
إلينــا أبابكــر مــا عدلنــا بــه!»..
وإذن؛ فــان اســتقالل فاطمــة ،عليهــا
الســام ،انطلــق مــن البيــت ليتحــول الــى مفهوم
رســالي وقيمــة إنســانية الــى ســائر البيــوت
ويعــم أرجــاء األمــة ،ال أن يكــون بالعكــس،
كمــا هــو ســعي البعــض مــن النســوة بتوظيــف
قــدرات اخلــارج؛ مــن علــوم وأمــوال ومواهــب،
وص ّبهــا فــي قالــب صغيــر ومحــدود اســمه
«املــرأة املســتقلة».
ولنفتــرض أن االســتقالل املالــي حتقــق
للمــرأة ،فمــا هــي ضمانــات اســتمراره؟

عليهــم الســام ،فــي أول مواجهــة لقــوى
الباطــل ،ودونــت لهــم ولألجيــال الوثيقــة الثوريــة
صــح التعبيــر -يحملونهــا مشــع ًال فــي
 إنّ
طريــق التغييــر واإلصــاح.
إن االمــام علي ـ ًا ،عليــه الســام ،لــم يكــن
الوحيــد فــي التاريــخ ممــن بقــي وحيــد ًا فــي
الســاحة يواجــه الظلــم واالنحــراف ،إذ شــهد
التاريــخ  -ومــا يــزال  -حــاالت عديــدة لرجــال
حتملــوا املســؤولية بقلمهــم وخطابهــم وفكرهــم،
لكنــه مت ّيــز بزوجــة ضحــت بــكل شــيء مــن
أجــل احلــق.
فقــد كانــت املــرأة الشــابة ذات الثمانــي
عشــرة مــن العمــر ،وكانــت أيضــ ًا اجلبــل
األشـ ّم أمــام الضربــات اخلائبــة ،وبذلــك علمــت
النســاء والفتيــات علــى مــر االجيــال كيــف يكــنّ

الســند املعــن للرجــال فــي ســوح املواجهــة مــع
الباطــل ،وأن توســع نطــاق تفكيرهــا ليشــمل
أكبــر مســاحة مــن املجتمــع واألمــة.
إن بإمــكان بنــات حــواء بحكــم تكوينهــا
اخلــاص ،أن يكــنّ حلقــة الوصــل بــن رب
األســرة ومــن هــو فــي واجهــة األحــداث،
وبــن مــن هــو فــي داخــل األســرة ،فــاذا وجــد
األطفــال التضامــن مــع األب فــي محنتــه
فانهــم  -دون شــك  -ســيكونون علــى النهــج
صامديــن ،ويواصلــون نفــس الــدور الــذي
نهضــت بــه األم ،والعكــس ينتــج العكــس
واد ،واألب يواجــه
متامـ ًا ،فــاذا كانــت األم فــي ٍ
مصيــره لوحــده ،كيــف باإلمــكان توقــع جيــل
يواجــه التحديــات؟ او حتــى يحافــظ علــى
هويتــه وكرامتــه؟

لماذا أم البنين؟!
نادية محمد حسين

بعــد وفــاة الزهــراء ،عليهــا الســام ،تــزوج االمــام علــي ،عليــه
الســام ،بعــدة نســاء وكــن قــد أجنــن الفحــول مــن العلمــاء وأصحــاب
العقــول النيــرة وأكثرهــم اصبــح لــه شــأن وكتــب عنهــم التاريــخ ،ولكــن؛
لــم يتطــرق التاريــخ الــى أمهاتهــم ،وإن تطــرق فــإن بشــكل مقتضــب،
ومبــرور الكــرام ،رغــم ان اغلبهــنّ مــن أفــذاذ العــرب وســاداتها ،ومــن
هــؤالء النســاء:
 -1أمامــة بنــت أبــي العــاص ،وأمهــا زينــب ،تزوجهــا االمــام علــي
لوصيــة ســيدة نســاء العاملــن ،وبقيــت علــى ذمتــه حلــن استشــهاده.
 -2أســماء بنــت عميــس التــي ولــدت لــه يحيــى وعون ـ ًا واستشــهدا
مــع االمــام احلســن ،عليــه الســام ،فــي طـ ّ
ـف كربــاء.
 -3ليلــى النهشــلية بنــت مســعود ،والتــي كانــت عميقــة اإلميــان
والــوالء ألهــل البيــت ،عليهــم الســام.
 -4خولــة احلنفيــة ،التــي ولــدت لــه محمــد ًا ،والــذي اشــتهر وعــرف
مبحمــد بــن احلنفيــة ،وكان مــن شــجعان العــرب ومــن ســاداتها ،وقــد
شــارك فــي اغلــب معــارك االمــام ،عليــه الســام.
 -5الصهباء.
خصهــا التاريــخ بحــروف مــن نــور ،فمــا الســبب
أمــا أم البنــن ،فقــد ّ
وراء ذلــك؟
ّ
أ ألنهــا ســخرت وبذلــت جــل حياتهــا خلدمــة ســيدي شــباب أهــل
اجلنــة؛ أوالد فاطمــة الزهــراء ،عليهــا الســام.

أم ألنهــا تخلــت حتــى عــن اســمها مراعــاة ملشــاعر احلســن واحلســن
عليهما الســام؟
أم ألنها دخلت بيت الزهراء ونذرت نفسها خلدمة أوالدها؟
أم ألنها تزوجت سيد األوصياء؟
أم ألنهــا مــن بيــت ذي شــأن وحســب ومــن النســاء التــي تلــد الفحــول
مــن األبطال واألشــراف؟
أم ألنهــا زرعــت حــب اإليثــار والبــذل والتضحيــة والعطــاء فــي نفــوس
أبنائهــا فــدا ًء إلمــام زمانهــم؟
ألنهــا أم العبــاس ،شــجاع بنــي هاشــم وقمرهــا ،وألنهــا أم الكفيــل،
وأم ســاقي عطاشــى كربــاء ،وأم قطيــع الكفــن ،وأم مــن ضحــوا مبهجهم
دون ابــن بنــت رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه.
وألنهــا التــي لــم تخضــع لســلطان الغيــرة الــذي هــو مــن أقــوى
غرائــز املــرأة ،ومــن أكثرهــا نفــوذا علــى ســلوكها ،فقــد تخلــت عــن هــذه
الظاهــرة وجتــردت عنهــا كاملــة ،ان تاريــخ أم البنــن حافــل بالفضائــل
واملكرمــات وحافــل بــكل مــا تعتبــر بــه اإلنســانية مــن الصفــات الفاضلــة
واخلصــال الشــريفة ،فقــد وهبهــا اللــه تعالــى منزلــة ســامية مــن اإلميــان،
وميزهــا علــى نســاء عصرهــا ،وجعلهــا قــدوة مشــرفة لنســاء املســلمني فــي
جميــع األحقــاب والعصــور ،كمــا أضفــى عليهــا وكرمهــا باجلــزاء األوفــر،
فجعلهــا مــن أبــواب إجابــة الدعــاء عنــد االلتجــاء اليهــا والتوســل بهــا
اليــه  -ســبحانه وتعالــى .-
ولــذا مــن الطبيعــي أن تختــزل شــخصية هــذه الزوجــة الوفيــة
واملتميــزة ،ســائر الزوجــات األخريــات؛ إنهــا فاطمــة الكالبيــة ،املعروفــة
بــأم البنــن ،ولهــذا كان لهــا اخللــود والرفعــة.
فالسالم عليها يوم ولدت ويوم توفيت ويوم تُبعث حية.
آذار | 2017

53

أسوة حسنة
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أم البنين الزوجة المؤمنة واألم المضحية

أم البنين كانت ممن كملت محاسنها وترقت فضائلها
ً
ً
لتصبح أهال الن تكون بابا للحوائج عند اهلل  -تعالى،-
يتوجه إليها كل محتاج ومكروب
مرتضى العطار

ّ
المنزلة اإليمانية التي حظيت بها أم البنين ،تجلت بأعظم
صورها في موقفها الشجاع واالستثنائي اقتبستها من
نهضة اإلمام الحسين ،عليه السالم

بشـراك فاطــمة بـــالسادة الغــرر
ثـــالثـــة أجنــــم والـزاهـــر القمـــر
أبـــوهم سـيد فـــي اخللـق قــاطبة
بعد الرسول كــذا قـد جاء في اخلبـر
فلمــا ســمعت ذلــك ذهلــت وانتبهــت فزعــة
مرعوبــة فقالــت :هــذه رؤيــاي يــا أمــاه فمــا
تأويلهــا ،»..فلمــا ســمع حــزام ذلــك أقبــل
عليهمــا وهــو مبتســم ويقــول يــا بنيــة قــد
صدقــت رؤيــاك فقالــت لــه أمهــا وكيــف علمــت
ذلــك قــال :هــذا عقيــل بــن أبــي طالــب ،جــاء
يخطــب ابنتــك قالــت ملــن قــال :لفـ ّـال الكتائــب،
ومظهــر العجائــب ،وســهم اللــه الصائــب
وفــارس املشــارق واملغــارب اإلمــام علــي بــن
أبــي طالــب ،عليــه الســام ،عندهــا ذهــب حــزام
إلــى عقيــل وهــو مستبشــر فقــال لــه عقيــل
مــا وراءك؟! قــال كل اخليــر ،إن شــاء اللــه،
قــد رضينــا بــأن تكــون ابنتنــا خادمــة ألميــر
املؤمنــن ،عليــه الســام.
قدسية أم البنين

التاريــخ اإلســامي يذكــر أدوارا للمــرأة
تــكاد تضاهــي دور الرجــل مــن حيــث األهميــة
التــي كانــت تنــاط بهــا ،والســيما دورهــا
الرئيســي فــي األســرة ،فقــد حفــظ لنــا شــيئ ًا
عــن حيــاة واحــدة مــن كبريــات النســاء الالتــي
بلغــن مــن املكانــة والســمو فــي العبــادة والزهــد
واألخــاق ،فهــي مــع حداثــة ســنّها ،نالــت
بفضــل ِج ّدهــا واجتهادهــا وذكائهــا ،مكانــة
الئقــة فــي املجتمــع ،كمــا حظيــت مبكانــة
مرموقــة لــدى أهــل البيــت ،عليهــم الســام،
ومنــذ وفاتهــا ،عليهــا الســام ،حتتفــظ بجــاه
عظيــم عنــد اللــه  -تعالــى -وبــات اســمها
مقترنـ ًا باحلســن ،عليــه الســام ،فــي اســتجابة
الدعــاء عنــد التوســل بهــا الــى اللــه  -تعالــى-
لشــفاء املرضــى وحتقيــق األمانــي ،وغيــر ذلــك.
من هي أم البنين؟

غلبت ال ُكنية على االسم ،ألمرين:
األ ّول :ألنّهــا ُكنّيــت بـــ «أ ّم البنــن» تشـ ّبهاً
وتي ّمنــ ًا بج ّدتهــا ليلــى بنــت عمــرو بــن عامــر
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ابــن ربيعــة بــن عامــر بــن صعصعة ،حيــث كان
لهــا خمســة أبنــاء ،أكبرهــم أبــو بــراء ُمالعــب
األس ـنّة.
الثانــي :فهــو التماســها أن يقتصــر أميـ ُر
الســام ،فــي ندا ِئــه عليهــا ،بـــ
املؤمنــن ،عليــه ّ
(أ ّم البنــن) ،لئــ ّا يتذ ّكــر احلســنانِ  ،عليهمــا
الســام ،أ َّمهمــا فاطمــة ،صلــوات اللــه عليهــا،
ّ
يــوم كان يناديهــا فــي الــدار.
إ ْذ إنّ اســم أ ّم البنــن هــو (فاطمــة بنــت
حــزام الكالبيــة) ،أه ُلهــا مــن ســادات العــرب
وأشــرافهم وزعمائهــم وأبطالِهــم املشــهورين،
وأبوهــا أبــو احمل ـ ّل ،واس ـ ُمه حــزام بــن خَ الــد
ابــن ربيعــة؛ فهــي تنحــدر مــن آبــاء وأخــوال
عرفهــم التاريــخ بأنّهــم فرســان العــرب فــي
اجلاهل ّيــة ،تركــوا النــاس يتحدثــون عــن
بســالتهم وســؤددهم ،ح ّتــى أذعــن لهــم امللــوك،
وهـ ُم الذيــن عناهــم عقيـ ُـل بــن أبــي طالــب بقولــه
ألخيــه أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام« :ليــس
فــي العــرب أشــجع مــن آبائهــا وال أفــرس».
ونشــأت أم البنــن فــي حضانــة والديــن

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٧ﺟﻤﺎدى اﺧﺮ  ١٤٣٨ﻫـ

عطوفــن همــا؛ حــزام بــن خالــد بــن ربيعــة،
وثمامــة بنــت ســهيل بــن عامــر ،وكانــت ثمامــة
أديبــة وعاقلــة ،فأدبــت ابنتهــا بــآداب العــرب
وعلمتهــا مبــا ينبغــي أن تعلمهــا مــن آداب
املنــزل وتأديــة احلقــوق الزوجيــة.
مــن عالمــات تنســيبها ألميــر املؤمنــن
كزوجــة ،يــروى أن فاطمــة قالــت ألمهــا« :رأيــت
فــي منامــي كأنــي جالســة فــي روضــة ذات
أشــجار مثمــرة وأنهــار جاريــة وكانــت الســماء
صاحيــة والقمــر مشــرق ًا والنجــوم ســاطعة وأنــا
أفكــر فــي عظمــة خلــق اللــه مــن ســماء مرفوعــة
بغيــر عمــد وقمــر منيــر وكواكــب زاهــرة،
فبينمــا أنــا كذلــك وإذا أرى كأن القمــر قــد
انقــض مــن كبــد الســماء ووقــع فــي حجــري
وهــو يتــأأل نــور ًا يغشــي األبصــار ،فعجبــت
مــن ذلــك وإذا بثالثــة جنــوم زاهــرة قــد وقعــوا
أيضـ ًا فــي حجــري وقــد أغشــى نورهــم بصــري
فتحيــرت فــي أمــري ممــا رأيــت؛ وإذا بهاتــف
قــد هتــف بــي أســمع منــه الصــوت وال أرى
الشــخص وهــو يقــول:

مــا ســر املكانــة التــي حظيــت بهــا أم
البنــن بحيــث أصبحــت زوجـ ًا ألميــر املؤمنــن،
عليــه الســام؛ فمــن هــي أم البنــن؟ ومــن أيــن
جــاءت بهــذه القدســية؟
ال شــك أن اإلميــان درجــات ،نيــل أعلــى
الدرجــات يحتــاج إلــى مقدمــات؛ منهــا طهــارة
املولــد ،وحســن الســريرة ،ومــا إلــى ذلــك مــن
حســن اخللــق ،وصفــاء النيــة ،والتوجــه إلــى
اللــه تعالــى ،والتولــي ألهــل البيــت ،عليهــم
الســام ،إضافــة إلــى النجــاح فــي االبتــاءات
اإللهيــة التــي مــن شــأنها حمــل صاحبهــا إلــى
مراتــب إميانيــة رفيعــة؛ هكــذا هــي أم البنــن،
وأكثــر مــن ذلــك؛ ورد فــي احلديــث الشــريف،
إشــارات وتنبيهــات علــى انهــا ،عليهــا الســام،
كانــت ممــن كملــت محاســنها وترقــت فضائلهــا
لتصبــح أهــ ًا الن تكــون بابــ ًا للحوائــج عنــد
اللــه  -تعالــى -يتوجــه إليهــا كل محتــاج
ومكــروب ،ولــم يكــن هــذا إال بســعي شــخصي
ـي فــي ســلم ودرجــات
وكــدح نحــو الكمــال والرقـ ّ
اإلميــان.

هــذه املنزلــة االميانيــة جتلّــت بأعظــم
صورهــا فــي موقفهــا الشــجاع واالســتثنائي
مــع نهضــة اإلمــام احلســن ،عليــه الســام،
فقــد ســاهمت ،ســام اللــه عليهــا ،مــن خــال
أبنائهــا االربعــة الذيــن ســطروا األمثلــة للتاريخ
واألجيــال فــي الشــجاعة والوفــاء واإلميــان
العميــق فــي يــوم عاشــوراء.
تلــك املواقــف البطوليــة كانــت نتــاج منهــج
ســام منهــا لهــؤالء الصبيــة الكــرام،
تربــوي
ٍ
ففــي بيــت أميــر املؤمنــن ،لــم تكــن زوجــة مثــل
أيــة امــرأة أخــرى ،ولــم يكــن أبناؤهــا أخــوة
ألبنــاء زوجهــا كمــا هــو املعــروف ،بــأن يكونــوا
أخــوة غيــر أشــقاء ،فاحلالــة تختلــف متامــ ًا
عنــد هــذه الســيدة العظيمــة ،فهــي ّ
وطنــت
نفســها منــذ البدايــة علــى أنهــا «خادمــة»
فــي بيــت االمــام علــي ،عليــه الســام ،وكذلــك
أبناءهــا ،وكانــت توصيهــم بــأن ينــادوا احلســن
واحلســن ،عليهمــا الســام ،بكلمــة« :ســيدي»
وليــس «أخــي».
قــال الشــيخ املامقانــي فــي كتابــه (تنقيــح
املقــال):
«ويســتفاد مــن قــوة إميانهــا إن ِبشــر ًا
 الشــاعر بشــر بــن حذلــم  -كلمــا نعــىإليهــا احــد أوالدهــا األربعــة قالــت مــا معنــاه:
ـي أم ال؟! فاخــذ
اخبرنــي عــن احلســن ،أهــو حـ ّ
ينعــى لهــا أوالدهــا واحــدا واحــدا ،حتــى
نعــى إليهــا العبــاس ،عليــه الســام قالــت:
يــا هــذا قطعــت نيــاط قلبــي! أوالدي ومــن
حتــت اخلضــراء كلهــم فــداء ألبــي عبــد اللــه
احلســن ،عليــه الســام ،فهــا هــي كمــا تــرى
قــد هــان عليهــا قتــل بنيهــا األربعــة إن ســلم
احلســن ،عليــه الســام ،ويكشــف هــذا عــن
أن لهــا مرتبــة فــي الديانــة رفيعــة» ،مبعنــى أن
الســام ،دليــل
تعلّقهــا باإلمــام احلســن ،عليــه ّ
والئهــا وإخالصهــا إلمامهــا ،عليــه الســام،
وتهوينهــا نفســها ومــوت أوالدهــا إنْ ســلم
االمــام احلســن ،عليــه الســام.
إن العــزّة والكرامــة ال تُنــال إال بتح ّمــل
املصائــب وركــوب املخاطــر والتضحيــة فــي
ســبيل اللــه ونصــرة القيــم واملبــادئ ،وهــذا

مــا مت ّيــزت بــه هــذه املــرأة الطاهــرة ،فمِ ــن
صفاتهــا؛ الوفــاء ،فقــد عاشــت مــع أميــر
املؤمنــن ،عليــه الســام ،فــي صفــاءٍ وإخــاص،
ِ
الفاضــات ،العارفــات
وكانــت مــن النســا ِء
بحــقّ أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،ممحض ـ ًة
ـت فصيحــة ،بليغ ـ ًة ،ورعــة،
فــي مو ّدتهــم ،وكانـ ْ
وتقــى وعبــادة.
زهــد
ذات ٍ
ً
مواقفها المشرفة

كان ألم البنــن  -ســام اللــه عليهــا -
مواقــف مشــرفة بعــد استشــهاد اإلمــام
احلســن ،عليــه الســام ،إضافــة إلــى مــا
هــان عليهــا خبــر مقتــل أوالدهــا قبــل مقتــل
احلســن ابــن فاطمــة وهــذا املوقــف الســامي
الــذي يكشــف عــن عمــق والئهــا ومودتهــا آلل
الرســول ومــدى الوفــاء للزهــراء البتــول.
وامتــدادا لهــذا املوقــف نصبــت مــأمت
عــزاء علــى احلســن وآلــه ،وجعلــت هــذا
العــزاء واملــأمت صرخــة هــزت مــن خاللــه عــرش
يزيــد ،حتــى وصلــت القضيــة إلــى أن كان
والــي املدينــة آنــذاك (عمــر بــن ســعيد) يكتــب
للطاغيــة مــا ســببته أم البنــن لــه وحلكومتــه
مــن إزعــاج ،وذكــر املؤرخــون ان أم البنــن
بعــد الفاجعــة بفقــدان احلســن ،عليــه الســام
وأوالدهــا األربعــة ،كانــت تخــرج وتخـ ّ
ـط خمســة
قبــور  -مــن بــاب الرمــز  -فــي مقبــرة البقيــع،
وتبكــي عليهــم واســتمرت لوعتهــا وأحزانهــا
حتــى وفاتهــا.
أم البنــن لهــا كرامــات ،فلــو زارهــا
إنســان وصلّــى عنــد قبرهــا ركعــات قربــة
إلــى اللــه ســبحانه وأهــدى ثوابهــا لهــا تلبــى
حوائجــه بــإذن اللــه تعالــى ،فهنيئ ـ ًا لهــا ولــك ّل
َمــنْ اقتــدت بهــا مِ ــن املؤمنــات الصاحلــات أن
يتخذنهــا أســوة وقــدوة فــي كل مــا قدمتــه مــن
تضحيــات فــي ســبيل اللــه  -تعالــى -ومــا
قدمتــه لزوجهــا أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام،
وألهــل البيــت ،وحتديــد ًا لســيد الشــهداء ،عليــه
الســام ،فيجــب أن ُتتَخَ ــذ كمثــل أعلــى لــكل
النســاء ،فــي التعامــل مــع الــزوج وتربيــة األبناء
واع ومعطــاء.
واإلســهام فــي إنشــاء جيــل ٍ
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قديما

القيادة الرسالية ...الخالص الوحيد
ليث محمد الخفاجي

بقلم السيد كاظم محمد النقيب

إعداد /نور الهدى ماجد

صــدر عــن مكتبــة العالمــة ابــن فهــد احللــي
 قــدس ســره  -فــي كربــاء املقدســة ،الطبعــةاألولــى مــن كتــاب «املســخ واملمســوخني قدميــ ًا
وحديثـ ًا» ،ملؤلفــه حجــة اإلســام واملســلمني الســيد
كاظــم محمــد النقيــب.
ّ
فــي البــدء؛ تطــل علــى القــارئ الكــرمي
واملتصفــح لهــذا الكتــاب الــذي خــط ســماحة
املؤلــف عباراتــه ببراعــة ،وهــو يحلــق بكلماتــه
الطيبــة نحــو اآلفــاق البعيــدة ،ثــم يضــع ســماحته
ملســاته الطيبــة لبيــان إحــدى العقوبــات اإللهيــة
وهــي؛ املســخ ،ومــا هــو معنــاه؟ وبيــان أقســامه
وأنواعــه ،وأن هنــاك مســخ ًا حقيقيــ ًا ،حــدث فــي
األمم املاضيــة ،وذلــك بســبب انتهاكهــم حلرمــات
اللــه تعالــى ،كمــا هنالــك مســخ مجــازي ،كمــا
لــو تبدلــت طبائــع اإلنســان املولــود عــن الفطــرة،
فتمســخ فطرتــه بذلــك ،فتتبــدل عندهــا إلــى طبيعــة
حيوانيــة ،فيكــون بالشــكل إنســان ًا وبالطبــع
حيوانــ ًا.
ثــم أشــار ســماحته إلــى طبيعــة االنســان
وكيفيــة انتــزاع مقومــات الرحمــة اإللهيــة منــه
وحتولــه إلــى وحــش كاســر حتــى يصــل بــه احلــال
أن يكــون أدنــى مســتوى مــن احليــوان ،يلهــث وراء

شــهواته ونزواتــه وأطماعــه وأنانيتــه ،فيتســافل
حتــى يصــل إلــى أســفل الســافلني ،فيكــون إنســان ًا
عدائي ـ ًا ،يصــب غضبــه علــى اآلخريــن.
ثــم أشــار ســماحة املؤلــف إلــى األقــوام
الســالفة وكيــف ابتالهــم اللــه  -تعالــى -حينمــا
بدلــوا يــوم عيدهــم الــى الســبت بــدل اجلمعــة،
وحــ ّرم عليهــم مــا حــ ّرم حتــى مســخ الذيــن
خالفــوا أمــره تعالــى فقــال لهــم...{ :كونــوا قــردة
خاســئين} ،وبــن ســماحته أن كل عقوبــة مــن هــذا
النــوع مــن خــال مــا يصــدر مــن أعمالهــم.
أمــا بعــد بــزوغ فجــر اإلســام ،فــان األمــر
اختلــف ،حيــث ذكــر ســماحته فــي مقدمــة الكتــاب
واصفـ ًا األمــة االســامية بأنهــا «األمــة املرحومــة»،
ألنهــا أمــة محمــد خــامت األنبيــاء ،فقــد رفــع عنهــا
عــذاب االســتئصال  -املســخ احلقيقــي . -
وبــن ســماحة املؤلــف بــأن هــذه العقوبــات
ّ
فــي اإلســام إمنــا ُشــرعت الجتثــاث االنحــراف
وتطهيــر املجتمــع مــن الســرقة واحلســد ،مــن
االنحرافــات الســلوكية ،وايضــ ًا العقائديــة مثــل؛
العــداء والبغــض ألهــل البيــت ،عليهــم الســام،
الســوء ،وكيــف
وبــن ســماحته مــا كان مــن علمــاء ّ
مســخ اللــه تعالــى أصحــاب الفتــاوى التكفيريــة
باملســخ املجــازي الــذي عبــر عنــه ســماحته مــن
خــال حتويــل حالتهــم اإلنســانية إلــى حيوانيــة
وأشــد.

ثــم ذكــر ســماحته األســباب التــي جتعــل
البعــض يبغــض أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،ومــا
ورد مــن أعدائهــم ،ومــن ثــم بــن العوامــل التــي
حتمــي اإلنســان مــن املســخ والتــي كانــت أهمهــا
وأولهــا:
الفطــرة الوالئيــة للــه -ســبحانه وتعالــى-
وحملمــد ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،وألهــل بيتــه
األطهــار ،عليهــم الســام.
وانتهــى ســماحته فــي بيــان حكمــة حتــرمي
الشــذوذ اجلنســي ،ومــا يســببه مــن ضــرر وأذى
علــى ذات اإلنســان ،كمــا هــو حــال حتــرمي الكثيــر
مــن احملرمــات لنفــس حكمــة التحــرمي ،ذاكــر ًا
بذلــك أســباب تفشــي هــذا األمــر املشــن وكيفيــة
معاجلتــه .وأشــار ســماحته إلــى مظاهــر املســخ
احلديــث ،كتشــبيه الرجــال بالنســاء وظاهــرة
املخــدرات ،واألهــم مــن ذلــك هــو القــرار األمريكــي
الــذي صــدر بشــأن تقنــن «زواج املثليــن» ،ومــدى
خطــورة هــذا العمــل احليوانــي ،ومــدى خطــورة
هــذا التشــريع علــى البيئــة اإلجتماعيــة والقيــم
األخالقيــة .فمــا هــو حــال البشــرية وإلــى أيــن
تســير عندمــا تبتعــد عــن النهــج اإللهــي وتلهــث
وراء النــزوات الشــيطانية؟ ثــم مــا هــو حــال فطــرة
اإلنســان وإلــى أيــن؟! ثــم قــال ســماحته أيــن
احليــاء؟ وأيــن اإلنســان كإنســان ليــؤدي دوره فــي
هــذا اخلضــم؟!

كيف ميكن إحياء األمة امليته؟
وكيف اخلالص والوصول إلى بر األمان؟
كونها ما زالت غارقت ًا في وحل التخلف والفساد!
األمــة اإلســامية علــى مــر عقــود مــن الزمــن كانــت أفضــل
ُ
ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ
األمم ،حتــى عبــر عنهــا القــرآن الكــرمي خيــر أمــة؛ {كنتــم خيــر أمـ ٍـة
ُ ْ َ ْ َّ
ــاس( ،}..ســورة آل عمــران ،)110 :كمــا ســمية باألمــة
أخ ِرجــت ِللن ِ
ً
ُ ً
َ ُ
َ َ
الوســطى {َ ..وكذ ِلـ َـك َج َع ْلناكـ ْـم أ َّمــة َو َســطا}( ،ســورة البقــرة،)143 :
التــي خصهــا اللــه تعالــى بأفضــل الشــرائع وأقــوم املناهــج ،لتكونــوا
ُ
َ
َّ
َ ُ ُ
شــهداء ِ{لتكونــوا شـ َـه َد َاء َعلــى النـ ِـاس ،}..إي لتكونــوا شــهداء لألنبيــاء
والرســل علــى جميــع األمم التــي تأتــي بعدكــم واملثــل األعلــى
واملوجهــن لهــم وحجــة عليهــم بإميانكــم برســول اللــه ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه ،واألئمــة األطهــار ،عليهــم الســام ،وكان شــعارهم
ٌ
َ َ
َُ ْ ُ َ َ
َ ُ
َ
{ويؤ ِثــر
ون َعلــى أ ْنف ِسـ ِـه ْم َولـ ْـو ك َان ِب ِهـ ْـم خ َص َاصــة}( ،ســورة احلشــر.)9 :
نعــم هــذه األمــة التــي نشــرة القيــم الفاضلــة واألخــاق
احلميــدة؛ بهــا تقــود احليــاة مــن خــال امتالكهــا للفكــر الواســع
والــرأي الراجــح املســتخلص مــن النهــج اإللهــي؛ خلــاص األمم مــن
الهــاك .ولكــن كيــف ومتــى نعــود إلــى ســابق عهدنــا؟!
فــي ضــل األوضــاع التــي تســود األمــة اإلســامية مــن واقــع
متخلــف ومتــردي يخيــم علــى أبناءهــا ،وهــم غارقــون فــي ســبات
عميــق ،بعيديــن عــن روح التطلــع الرســالي وبنــاء األمــة اإلســامية
مــن خــال اختيــار القــادة الرســاليني احلقيقيــن.
مــا حلــق األمــة مــن الدمــار واخلــزي والــذل بــن بقيــة األمم
األخــرى ،بســبب تخليهــا عــن القــادة الذيــن نصبهــم اللــه تعالــى
وعــدم التمســك بهــم والرجــوع اليهــم فــي كل شــاردة وواردة،
َ ْ َ ُ َ ْ َ ِّ ْ
ْ ُ ُْ ْ
ــم ال َت ْع َل ُم َ
ــر ِإن كنت
ــون}( ،ســورة النحــل،}43 :
{فاســألوا أهــل الذك ِ
وتكــررت هــذه اآليــة فــي (ســورة األنبيــاء اآليــة  ،)7ألهميــة
ُ َ
هــذا األمــر؛ ثــم قــال غــز وجــل َ{و ِلــك ِّل قـ ْـو ٍم َهـ ٍـاد}( ،ســورة
الرعــد ،)7 :فمــن خــال قــراءة كتــاب اللــه تعالــى يوميــا،

هــل اكتشــفت هــذ األمــة القيــادة احلكيمــة الرســالية؟! بــل أخــذة
لنفســها قادتــ ًا مــن كل هــب ودب ،مــن دون االقتــداء بالقــرآن
الكــرمي لتحديــد صفــات هــؤالء القــادة احلقيقيــون التــي تبينهــا
الســور القرآنيــة؛ ولكــن لــو ســلمنا أن عرفنــا هــذه القيــادة ،هــل
مت اتباعهــم أم اإلعــراض عنهــم! أم كان اتبــاع األهــواء اخلاصــة
وملــذات الدنيــا التــي أنســتهم مــا خلقــوا مــن أجلــه؟!
بعــد تعــرض هــذه األمــة لنكســات علــى مــر التأريــخ وإلــى
يومنــا هــذا ،جعلتهــا فارغــة مــن روح الرســالة الســماوية ،والســبب
فــي ذلــك يعــود إلــى أمريــن:
األمــر األول :روح التخــاذل وعــدم حتمــل املســؤولية لــدى أبنــاء
األمــة اإلســامية.
األمــر الثانــي :االســتعمار الشــرس الــذي جــاء يفســد تــارك ًا
خلفــه الدمــار والثقافــة الباطلــة.
ممكــن إحيائهــا بالعــودة إلــى الــروح الرســالية احلقيقيــة
والتطلــع فــي آيــات القــرآن الكــرمي التــي تشــير الــى القــادة
الرســاليني الذيــن نصبهــم اللــه تعالــى؛ والتوجــه إلــى كلماتهــم،
فإنهــم تكفلــوا فــي بنــاء األمــة وقيادتهــا ،للخــاص والوصــول إلــى
بــر األمــان.
واخلــاص يتجلــى فــي اتبــاع القيــادة الشــمولية فــي جميــع
نواحــي احليــاة ،فهــم أعــرف بشــريعة اللــه تعالــى؛ كونهــم القــادة
املأمونــون علــى هــذه األمــة ،ال كل مــن ادعــى القيــادة يكــون صاحلــا
لهــا ،بــل تتجســد فــي الفقهــاء العــدول هــم وكالء صاحــب العصــر
والزمــان عجــل اللــه فرجــه .لــذا أن هــذا العالــم ومــا يجــري فيــه
بحاجــة إلــى قــادة متفقهــون فــي الديــن فــي جميــع شــؤون احليــاة،
مســتلهمني ذلــك مــن (الثقلــن) كتــاب اللــه وعترتــه أهــل بيتــه ،عليهــم
الســام ،كمــا قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه فــي حديــث
الثقلــن« :إنــي تــارك فيكــم الثقلــن :كتــاب اللــه،
وعترتــي أهــل بيتــي ،مــا إن متســكتم بهمــا
لــن تضلــوا بعــدي أبــدا».
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اســـتراحة القلـــم
التأهيل الروحي

قــبل الشـــــــــهر المـــــــــبارك
جواد السيد سجاد الرضوي

الســتقبال شــهر رمضــان املبــارك ،نحتــاج إلــى شــهري رجــب
وشــعبان.
والســتقبال شــهري رجــب وشــعبان ،نحتــاج إلــى الشــهور
التســعة الباقيــة مــن الســنة.
فشــهر رمضــان املبــارك ،حيــث يدعونــا اللــه تبــارك وتعالــى فيــه
إلــى ضيافتــه ،ويجعلنــا مــن أهــل كرامتــه؛ ال نســتطيع أن ندخلــه
بــدون مقدمــات معنويــة ،واســتعدادات روحيــة.
وشــهرا رجــب وشــعبان؛ املتناهيــان فــي الشــرف ،ال نســتطيع
أن ندخلهمــا بــدون مقدمــات معنويــة ،واســتعدادات روحيــة؛ أيضــا.
وخــال الشــهور التســعة األخــرى مــن الســنة ،هنــاك أعمــال
عباديــة مســتحبة ،ومســنونة ،ومندوبــة؛ مــن صــاة ،وصيــام ،ودعــاء،
وزيــارة ،ومناجــاة؛ ونحوهــا ،وكل هــذه األعمــال تؤهــل الــروح لدخــول
شــهري رجــب وشــعبان.
وخــال شــهري رجــب وشــعبان ،تــزداد هــذه األعمــال العباديــة،
ويــزداد  -باملقابــل  -ثوابهــا أضعافـ ًا مضاعفــة.
وفــي التفصيــل؛ هنــاك أعمــال عباديــة مســتحبة ،تــؤدى فــي
جميــع أيــام وليالــي هذيــن الشــهرين ،وال تخــص أيامــ ًا وليالــي
معينــة منهمــا.
ـال بعينهــا
وهنــاك أعمــال عباديــة مســتحبة خاصــة بأيــام وليـ ٍ
فــي هذيــن الشــهرين ،وكل هــذه األعمــال تؤهــل الــروح لدخــول شــهر
رمضــان املبــارك.
ونحــن ،إذ نــودع الشــهور التســعة مــن الســنة؛ لعلنــا نكــون -
بفضــل اللــه وعنايتــه  -مــن املوفقــن فــي التأهيــل روحيــا ،وفكريــا،
وذهنيــا لدخــول شــهر رجــب املرجــب وشــهر شــعبان املعظــم.
وال يــزال أمامنــا شــهران إلكمــال تأهيــل أرواحنــا قبــل أن
ندخــل الشــهر املبــارك.

ففــي جميــع أوقــات أيــام و ليالــي هذيــن الشــهرين الشــريفني
توجــد صلــوات ،وأغســال ،وصيــام ،وأدعيــة ،وأذكار ،وتســبيحات،
وزيــارات ،واســتغفار ،وقيــام ،ومناجــاة ،وإحيــاء ،وتصــدق،
وســجدات؛ وال ننســى اإلكثــار مــن الصــاة علــى محمــد وآل محمــد؛
فهــي مــن أفضــل األعمــال.
وقــد ورد عــن رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،عــن ثــواب
الصيــام فــي شــهر رجــب أنــه قــال« :مــن صــام يومــا مــن آخــر هــذا
الشــهر ،كان ذلــك أمانـ ًا [لــه] مــن شــدة ســكرات املــوت ،وأمانـ ًا لــه
مــن هــول املطلــع وعــذاب القبــر»...
وورد عنــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،عــن ثــواب الصيــام فــي شــهر
شــعبان أنــه قــال« :شــعبان شــهري؛ مــن صــام يومــا مــن شــهري؛
وجبــت لــه اجلنــة» .وكان ،بأبــي هــو وأمــي ،يصــوم هــذا الشــهر،
ويصــل صيامــه بشــهر رمضــان.
وأمــا أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام ،فــكان يقــول« :مــن صــام
شــعبان حبــا
لرســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،وتقربــا إلــى اللــه؛ أحبــه
اللــه ،وقربــه إلــى كرامتــه يــوم القيامــة ،وأوجــب لــه اجلنــة».
وأمــا شــهر رمضــان املبــارك ذاتــه فهــو قمــة القمــم فــي مســيرة
البنــاء الروحــي؛ فلــن يرقــى إليــه زمــان قــط .ويكفــي  -دلي ـ ًا علــى
ذلــك  -أن الصائــم املتقــي يخــرج مــن هــذا الشــهر كيــوم ولدتــه أمــه؛
طاهــر ًا مــن الذنــوب؛ ويقــال لــه :اســتأنف العمــل.
ـت فيــه القــرآن و
اللهــم إن شــهر رمضــان املبــارك  -الــذي أنزلـ َ
جعل َتــه هــدى للنــاس وبينــات مــن الهــدى والفرقــان  -مقبــل علينــا؛
فســلمنا فيــه ،وســلمه لنــا ،وتســلمه منــا.
ربنــا؛ ســلمنا فيــه حتــى ال يصيبنــا فيــه مــا يحــول بيننــا وبــن
صومــه مــن مــرض ،أو غيــره.
ربنــا؛ وســلمه لنــا ،وال تغمــه علينــا فــي أولــه وآخــره؛ فيلتبــس
علينــا الصــوم ،يلتبــس علينــا الفطــر.
ربنا؛ وتسلمه منا متقبال ،واعصمنا من املعاصي فيه.

